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المدنَعكلهَ.:الأولالباب

الدكتالَورمعضلهَلثاتي:ابباب





الأولالباب

المشحلش

المثارةالأيهمئلةأ:

ؤمناالدكتالوولالابعضاسلَقرلاولماذاكَلِصر؟لِوللِوساغلطلْلماذا

لَعرضبلتماوالراق(؟وكوبا،،والصيناللللوفيثى،الالَحاد)فىكماطويلأ

فىألأنظمهَمنعبيد)مل!جدًاثصيوهَفلَرهَوعالنَ!الاسبقوار،لعدمبعضها

إ؟الماضىالقرنمنوالسبعينلِالاالسدتيالَافىالالثلِنلِهوأمرلكاإفويثلِا

السابق؟اللللوفلِلَىوالالَحادإفويثَلِاجنوبفىالأنظمةكلْمنأنهارلَاولماذا

عماالزمنمنألمدبقوق!فىلنهارلنملماذا،الأهميةدرجهُنفسوعلى

ولنَدلِلىوالصلِن،الحبئوبلِة،كورياملر:،البلدانبعضنموؤإدولماذاحدتَ؟

السياسيهالدكلَالَورلِةكانلاهلالماضيهَ؟القرلِبهالسنواتفىكبلِرهَلجسوعهَ

روسلِا)مل!الأنظمهَبعضكانلَاولماذاالاقلَصادي؟للنموجيذاعاملأتعلَبر

بينماالثَمع؟بالغهَ(بينوشيهعهدفىوشَلِلىالهلالرلِهَ،وألمانلِا،سلَالنعهدفى

من!ترالَأالقمعلِهَالأن!هَبعضمرلَأولماذاكمشا؟أكَلالآخرْبعضهاكان

بعضمكتهلأومؤكلة؟لقلرهَحدةأكلالثَمعصلعلَوىكانحيتَاللراخى؟

العرالَى،فىحسلِنصدامأوكوبافىكاسلروفلِدل:ملر،الدكتالورللنالحكانم

كانوألأنهمأم،شعوبهمكَمععلىددرالَه!بللعببظوللأ؟مناصبهمفى

أكانالأمرلن؟منهزيخاالإجابةتكودأأنيمكنوهلباللنععبية؟لملَعونْ

بذالهمذنبًااللِهودلِهللمسأله"النهائى"للحلاللَوحلالثمنسىَألخمانأدولف

الجفاعيهَ؟القلرآلةفىترليمجردَكانأمالنازى،ارلَكبهاالتىالجرائمعن

فىالح!بمانكماتأخرىأنظمةفىالموظفلِنعلىينبغىكاقوهل

والللعةاللَهاكمالماارلكببىاالذيىْ.-الصينأوإفرلِقيا،وجنولأ،الأرجنتلِن

النظم؟لالكماردلللهاالتىالأندفدطهعلىلحاكمواأنالإندللانلخبىيراابخطا!
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11"سلوكمنمخلَلفهبجواتبلَلَعلىملكهاوأخرى،الأسئلةلَلككل

فىالمحكوملِنأووإدارلَه،،الحاكمتصرفالَمالَصفلأنهاالدكلَالَورلِالَا؟"ذلك

وكلِفلِحكمهم،مناخطَيارفىالناسحثتوق.فلِهالحاكميغلَصبسلِاللمى،نظامِ

لَفسدللِره،يمكنالسلوكهذاأنالكالْبيقلَوضالكلَابهذاوفى.ئحكمون

فإنه!االدكتالَورلِة؟الأنظمهكللشابهعدمورغم)إحصائئِا(.لوكَعهويمكن

اللَنبؤلِمكنوالتىالرلنَللِد،الاختيارنظرلِةخل!منفيهالِمكنأنماطالَلَبع

الحكم.لنظامالحصطائٌالعافهَبعضالاغيارفىالأخذعتدبها

ذلكفىبمابالأهميهَ،الدْكلَالَوريهَالأنظمهَسلوكأبعادمنكلثروسَسم

وحقولَىالاقتصادىِ،الئموأل!اهالالمحلصاديهَوالسياسهَاللمليالنلي؟القمعهسلَوى

لَجاهوالمواكَفالاقلَصادية،الكفاءةومللللَوىالنَووه(،لَوزلِعإعادهأوالملكلِة،

النقطهَكاللَ!وربمامُهدّده(.أمملدلالمةقغلقه،أم)مئفلَحهَالأخرىالدول

فلصارسمىاحئكارلدله!ولىْكَدالدبمتالوؤأنوغمَهىاللَحللِلفىالمركؤلِهَ

منالنابعةبالقلِودنَلَألَزيلَبعهااللَىالسياسالَأفإنالسلِاسيه؟بالسلطهَلِلعلىَ

والقوالَا،البيروقراطيةأوالإدارةفلِهابما-الآخرلِنالفاعللِنسلوك

للدكلَالَور.اللَابعينمنالمعارضهأوالدعمومدىألمللعلحه،

الأطرافلالككلعلىلمللطهَلدلِهالدكتالَورفإنورسمئا،

ألِةإصنداويمكنهلاْببلللاطةفإنهسلطالهبلغتمهمماولكن؟والمجموعات

كلنرًاهناكأنأولهما-:لسببلِنوذلكإطاعلها،دائم!امنهبمويلوكَعأوامو،

كلِفوثَانلهما-الطريثَهَ.بهذهفلِهماللحكمعللهيجبالذلِنالألنَعخاصمن

اللَهدلِداللملكلمنإن؟أوامرهلَنفيذمنوالَفاالدكلَاتوولِكونأنلِمكن

له؟ولائهمصطىالمعاكنيناللللَمراوفئالولَؤ!الِمكنهلولكن؟بالعقاب

أنووغممقلِدهَ.نفسهاالحاكمحقوقماأنملاحظهَالمهممنفإنهوأخيؤا"

أنلِلللتطيعلاماوعادهَالنطام،الِملالكاالا1فإنه؟فلكخالنهتلِعت!دالذكتالَور

هلنَئا.ذاتهالذكلَالَورمنصلألِجعلمماهولِخارهآخرالىيووثه
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ولكن؟الحاكملخشلِةكافلِةألمعبالأالناسلدىلَكونأناطبلعىومن

طُزلَىعنيبخلًؤنمنهمكلَنِرينَتجعلالغيره!مل!)لَمافانفلللهاالخشلِةهذه

أنفىيانَلكلكىالأسبابكللديهالحاكمفإننَمومنالدكلَالَور،منلللَخلص

هذالإؤاحهَاللنمائعهالطو!وإحدى،النظامضمدهؤامرات!لَحاكهنك

علىلِحافظأنللنظامكانوإذااغلَلِاله.-حقًاهئ-منصبهمبنالدكلَاتور

هذهمعللتعاملسطيها،الحفاظأومؤدسدالَاخَلْىَعللِهلِبتفإنهاسلَمواره؟

المنظماللَهملِلن!ولدبلِر،أنصارهإلىماللهَمدقوعالالَنظلِمخلكلمنالمحطلنلكلة

وإعادهَكمعمنالمؤسسالالالكبهلَقوموما.منهماللخلصْأوالتظاملأعداء

الدكلَاتورية.الأنظمهَشكللِحددالذىهواللَزوهَتوزيع

أشلِاءبِن)مبنالتىوالافلَصادلِهَ،السلِالل!لِهَالمؤللسا!تلكوأملكة

الحزلأولَتضمن-الكلَابهذاللللِبحنَهااللى-الأدوارتلكلالعنب!أخرى

كانحلِفَأإفرلِقلِا؟جنوبفىالعنصرىللقصلالتصارلِحونظامالشمولى،

مثَل:،لولفىأخرىواملَيازالَا،للوظائفدينىأوعر!ىاحلجاؤهناك

والعطاياالمنحونظامالمعاصرهَ،والرانالنازلِه،وألمانياإفرلِقلِا،جنوب

فىنمؤاالأقلاليلدانمنعدلِدوفىالقدلمة،رومافى"Clأenteleو"العمالهَ

للوزلِعبأسلوبالنظامأنضارتزودالمؤلسلمالَالَلككلالوم.عالم

با!عالأتظمهَلالكلثومنفطلهالوكَ!وفىمنلَظم،ألدلاسعلىالمدفوعات

المعاوضة.علىالضرائببفرضأو

الأسئلةمجردةصورهَفىالمؤلفلِتناولالمنظورهذا8ومن

الاَلَيه:المطروحهَ

السلطهَ؟فىللبقاءالدكتالَوولِونيستخدمهااللَىالأوليهَالأدواتماا-

مسلَوى!د!طَجيبوكيف؟للنظامالقمعيةالطيلِعةمدىلِخددالذىما2-

الاقلصادىالأداءفىاللَغيواتملفى:الاقئَصاللِهَ،طقوئالسلِاسىِ،الالمع

السلاسيهَوللثوىإ،GNPالإجصالىالقومىالنالَجلْمومعدل)ملرللتظام

(؟النظامشعبلِةفىاللَغلوالا)ملر
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اسقراوفىلطللْهِماللَىوالنللِاسية(،)الاكصلاديهَ،الظروفما3-

السلطويهَ؟اللطماسلَقرارعدمأو

ا!لَصادىنمولحقلِىَعلى!درةأكنَرالدكلَالَوريونالحكامفل4-

لضغوطلَعزضئاأكَلهموهلالديمقراطيهِ؟النظمِظلِفىيحدتَعمامبَملِؤٍ

للريع؟المثابلأواللَوزلِعإعاده

ائحلنلارإلىحلَمَا-الحرهَ-الأسو.الَىنظماسلَعم!لِؤدىهل5-

الدكلَالَورلِهَ؟الللللِالللي!الأنظمهَ

الثكلَاتوولِة؟وكلِابمالديمقراطيهَانهيارفيتلللهمالتىالظروماما6-

الديكتالوريونالحكاملِلثَعجعهاولماذاْوكلِفت،القوميةلَنهضكيف7-

ولماذا؟

يرتكبهااللَىالجرائملَجاهالوظيفلِةاليروكَراطيهمسئوللِةْما8-

الخمان(.مدلعألههى)دالك؟.النظام

لجاهالَباعهاالغربلِهَْالديصَراطياتعلىلِجلااللَىالسياساتما9-

الاسلَيداديلإَ؟النظم

فعاللِاتعلىالضوءلالقىْأنالدكتاتوولِاتلدراللعةلِمكنكيفأ-.

اطيهَ؟يمقراك

فىالمسائللالكعنالمفلِدالنقالنَ!فىْقصوووجودعدمورغم

شرحعلىفادبىواضصحِنموذحعلىلِعتمدمانادؤااللَحللِلفإنالأدبلِالَا؟

يقدموهنامخلالفة.أو!اتفىالنظاملنفلىحلَىأو،النظممخلالفسلوك

للللثالإيخابالَأ.منمجفوعةلثدلِمو!ولىللدكتالَورله،عافانمودْخاالكاللأ

"هذاالآخر(5بعضهافنإمثاغاأكلَزيعضهاالقاوئيجد)وسوفالأسئلة
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الاقلصادلِهالأشالبِأقإلاالاقلَصادلِة؟النظرلِهأدوالَألِللللَخدمالنموذج

الاقلَصادلِالَا11أدوالَاتلعللخدمذلكمنبدلأولكنلَمَلِدلِهَ؟ليس!المسلَخدمة

النَانى.البابفىاللَفصيلببعضلباللنَرحلَناوللَهاْاللَى11طمؤسطللالَأالجدلِدهَ

الدكلَمالَوريينأنافلَراضالاقلَصادلِهالأسافِيْاسيخدامويتضمن

أفضللِخلَارونقإنهم؟لأهدافهمنمطىْوبمعنىْبالرلنَماد،يلَمتعون)وألَباعهم(

هذأيضعالكالَبفإنواحد(؟المحدلَلتاءعدا)فلِماو!وفاللَحقيقها.لوسائل

سلوكهم؟يللللوهب.أنيمكنالطرلِقةبللكأنهلاصكقادهكَوله؟خعلبالافتراض

أن!أو،لَامعلمعلىأثهملِقىلابالرشَادلملعْالدبما!صريلنافلَؤاضأنإلا

آليالْافىلَحكمهمفإن؟كذلككانؤاوإذا-الخطأةارلابعلىقادرينغيز

الكتلفثَثرةلديهملَكونكَدؤأنهأبدًا،الانملطهلِفقدوالنأنهمسيضمنالدوله

أخطاءهناكفإن؟العكسوعلىلَحققهاةومنعأثظملَهمضدمؤامرهَأىعن

الكلَاب.لهذاموضوغالكونأنيمكنالكلَزةمن،للدكتالَورللِنمعلنةلَثَليدلِهَ

بالقصصمخلِنهَنظغالِربطالكالَلافإن؟أخرىوبطر!الطريقهَوبهذه

لذا؟عامهَ(.الدكلَالورلهَ)ؤالأثظمهَالنظملالكثفهمعلئللللاعدناهماالخوافلهَ

أومعينهَأنظمةاستخدملَافقدمجردهَ؟نفللمهاهىالمسلَخدمهَالنماذجأدظرُغْمَ

الأنظمةهذهبعضنوكَش!وكدوجههْالنظر.ْلشَرحتارلخله،لنعخصلِالَما

اللمعوكيىالاتحادفىالننَللِوعىوالحي،الألمانيةالناؤيةمل!:باللفصعل

فىبينوشلِهونظامإفر!لِا،جنوبفىالعنصرىالفصلونظام،السابق

منبثَللِلالأخرىالأنظمهَوبعضالقديمةالوومانيةوالإمبراطورلِهَبطثليلى،

الدكلَورالبابا.11نظاملحتوهايلىزائلِر،فىصبولَونظام:ملر،العمىَ

فإنوأحيانًما،.أخرىأسلِويةودكلَالَوريالَا،المعاصرةوالصيندوفاللِه"،

للنظموبالنسبةمعينهَ.نظروجهةللنلرحببطداطةئسلخدممعيندكلَالووطوك

.أخرىوأحيائاأهمللَها،أسالم!علىمخلارهَفإنهااللفصلللهَ؟الدراسهَمبىضع

منتنَنِرهماألللالل!علبىمعظمهاولكنمادلَها؟لؤافرمدىأللدا!على

أخرىومصادوت!لِهَ-،لَارلِخلِهَمصادرعلىالمؤلفاعتمدوكَد.اهلَمام
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فىالمثَث!مهالنظرلةلَاللهمأنالمؤلفويأملالحالالَا..بتلكالمرليطهَللحثائىْ

ماادكدالَورالَابجضفعلولماذامؤسلممالَهاْ،ْلعملوكلِف-النظملَلكفهمْ

للكلَاب.الأساسىالغرضهووهذا؟فعلوه

مناتتلِنفىالفجوالَاسكلىجسزاولِقيميمابذأنالكلَابهذالِحاوللذا

وهىاللنمعبى"(،الاخلَيار11)أوالطللياسلِةبالاقتصاليالَالُعرَفولبِطياالأدبيات

-و-نووث)7391(،قومأس-و-نورتأمطكة)منفهمهَاسلَتتاءالَامع

.((91)87ولَالوك،(9891)ووولَا(،ا!9)3وأولسن(،891)9وينجاسلَأ

بالثسبهَ-العالممعظمْولأنللدلِمقراطلِهَ.نماذجعملعلىالكاللاوركز

وجودالواضصحهنفإنالدكتالَورلية؟حكملَحنلَاعاشالبلنَلرية-تارلِخلمعظم

دلِمقراطلِهَفكلذلكعنفضلأ.المجلهذاقىالعمللزلِاكهَعفِقةحاجهَ

اسلبداديهَحلولأغالبالقلَرحوكافلَا،بالفعلالاللللَبدادمنجوالمجألَحمى

كلأنالواضحهوالأملكهَللديمثزاطهَ.آخرنوعمنقلنَلللتعولِضكطرق

مندخرجهصِنهَأهووفىالسلِالددهَهذهفلِهااقلَرحتاللَىالمواقفلالك

إنَّ:لِثَلأنلِمكنوهكذامسلثلهَسلطهثِفىولوضعالدلِمثراطيهَالعمليهَ

فىاعلَمادهميمكنالذينْالوحلِدونهمالمللململلِن"11المركزلِهَالبنوكمدلِرى

الدسطْورلِةالمحظوواتوعلىالدولهَ،فىالئالدهنالمعروضعلىالرثَابهَ

الأدبلِالاابئو!ذا....دلِصَراطياالمنلَخبةللنظمالزائدالإنفاهـلملمنعالمطلوبهَ

السياسلِههالوصقالَالالكمع،الأخصعلىلنلائعهالشعبباخلَلارالملَعلقة

الحقأنلِخىمماالللللطويهَمحلالديمقراطيةبإحلكلنادىفكلهاذلكومع

مسئولاليسماللنَلخصفكلِف.المواطنمنسِللحبالأمورهذهلَالدلِرفى

علىستجرىالمناكشهَكانلَمافإذالهم؟بالنسبهَالأفضلئعلأناللنَلعبأمام

فىالعجزعلىأوالمركزيهَ،.البنوكفىبنجاحلَجرىأققِمكن،الأسالسهذا

القرارصنعمنأخرىمجالاتإلىنجاحهااهتداديمكنلافلماذاالصِزانلِهَ،

مسلَقل؟()بنتاجونفىالخطأوما؟العام

)الملرجم(.الأمرلكلِهَالمتحدةالولالاتفىالدفاعوزارهَهو:البنلاجون)-(
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لَلكعنالاجابهلِنللَطلِعلاأحذايأنراضئاسلِكونإنهابمؤلفولِقول

وأخعزا.autocracy)الاللعلَيداد(المطلىَالفردىالحكمفهمبدونالأللمئلهَ

يف!ملمإذاالدلِمقراطيه،لَعملكلِفلَفهمحمثهلِمكنهلنأحذابأنلمحثَلَرح

فقيضها.

-الضخمهُالأدبلِ!الَألجكهى،الكَابلِناكَشهااللىالأخوىوالأدبلِالا

والتىمعلِئة،أنظمهعنالأحلِانمنكلَنِرفىدكبَواللَىغالئاوالمبهرهَ

هنحاالموضوعهَالنظريهَأنوَؤنحْ!السلِاسيهَ؟والعلومْالتار!خعلماءوضعها

ليلل!بتوللع؟المؤلفاستخدمهافقدالأعمل؟هذهفىالمحوجودهَعنجدًاهخلالفة

فىاللفكلِرمنكنويمألِضئاولكنودراستها؟بحنَهاجرىاللَىالحالاتفىفقط

المؤلفاستخرجفقدوببهَحدلِد؟)الاستبداك(.المطلىَالفردىالحكمصفَمكلهَ

محلَملهَتوازنالَاأربعهيمالرماوهوالثكتالَورلِةهمنصور"أو،أنواعأربعهَ

منعدلدهناك،..وبالطبعالكلَابهذافىبهالمعمولالأساسىالتموذجعن

أكلؤالمؤلفوجدهااللَىهىهناالمذكورهلالكولكنالنظوبمووجهالَاالنمماذج

.القارئلمحجدأنالمؤلفولمحأملالأدبلِالمحأ.لالكمنجلِذاثَدؤاللنلملواللَى!غما،

علىالقائمالبسلِط،النموذ"جهذامنلَولدأنلِمكنالأربعهَالنماذجلَلكأن

رُغمَأنهلإظهارولكغآخر؟نموت!جًالِطووأنالكالَبو-هثفالرلنليد.الاخطلار

مخللفة،ظروفلحتنظملَظهوأنلِمكنالثظممن-جذاالمخلالقهَالأنواع

اللَالىالقسمفىالمؤلفكَثموقدالطر!هَ.بلالكالكلَالَورلِالَالحللِلولِمكن

الثكتالَورلِات.دالكصور

الدكلُاتوريةصور:ب

وعلىالدكتاتوويهَ،لالئهظمهَفهمنافىههمةمساهماتهناككانتلقد

فىأكبربلنَمكلذكولِلضلحالتخصصتات،منمخلالفةهيادلِنفىواسعنطالَى

والاقتصاد،،النفسعلمفىأيضثاولكقاللللطِالللية؟والعلوماللَاريخعلمى

الأدبيالَأ،لالِ!كنمسحهنامحاولهَبأىالمحلامالمؤلفلِؤعمولاوالروالِالَا.
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الدكتالَورلِة،لألنَمكالنفعذ!.أنهلمحعتقدمماقللِليعدداكلَلنَلافيمكنولكن

Tinالناعموالقمع،د!ةمه+،inاللنَلمؤللِهَالأئظمهَلَفحصوللللوف pots،

.Timocracyالحانلِةو;Tyrannyوالطغيان

المثثهوملهذاالكلالديكلِهَالمصادرمنعبيدهناك:الخ!وولاف!1()

8491أورولِحلجورجروالةفىنجدهاالروايالا،ففىالدكطالَورلِه؟عن

أالظهلِرةاوكبَفىالظلمة11أونَركوسللروروالِة1(،949عام)الصادره

11.)469هكسلىألدوس!لتَلجاع"جديد!عالمورواله1َ(،419)

ما،لنَلخصحوللَدورأنهاهىالروايا!تلكفىالرئلِسهوالملنَكلهَ

لَهلْمالكطَبهذهكأنلَاولذا22(،ص991ه)كثدلِرا،ماوهولهَشخصلِهَذى

وتحطيم'indoctrinationواللَلقيناللَفكِر،.فىوالحَعكم،العقولغسلِلبآنَار

لَحلاالطاليامنلَألَى+،otalitario,بالإيطالسهَالفاشيةكلمهَإنالفرد.روح

منكلثِرفىولكنلنَلمولى؟كنظامتصنفأنيمكنواللَىموسوللِنى،حكم

القمعصلعلوىأنالمعلَثَدلأناقعرلِف؟لهذاوفقاافظامئصَنِّفلمالأحياق،

وُصلَالتىالمستولِاتإلىلِصللممولللولينىحكملَحلَاالدولهَتحكمأو

المفهحَوم،هذاولَحللِلاطبالوفلِلَى.الالَحادأوالنازيهألمانلِامنكلفىإللِيا

وكارلا،الشموليةأصول(1كلَابهافى1(739ْ/!519)أرندلأحناضخمته

الحموللِةالدكتاتوريه11مؤلف!افى1(69)هبرزنبللكىوؤيليى-ريت!فريد

الاللللداديهَالأشكالوبلِناللنَ!وليةبينتفرلمحهَفنهماكل.ورسموالاسلداد"،

الفرضمصعطلحمعالتمالر)لاحظحثحه!ةحم!3متالنمههَكمجموعهَالسابقة

رسفا،فكزاهلَضمنهبلِنهافيماملوابطةخصائصللتمامنملَكونهَ(،الطبى

لوسائلو)حنكار،إوهابىببىللِلدلهىونظامواحد،فردلِقودهواحذاوحزئا

يكنولمالاقتصاد.فىالدولةوتحكم-التطملحواحتكارالجماعيه،الالَصال

ك!مانكيفناحي!منواضحًاالنظاممنالنوعهذاسطيهيقومالذىالمنطق

نلثَمروبعد.بشموخبهاوكام!أرندلَاأدارتهاالمهمهَهذه.أهدافهومايعمل
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يصبهالملتفكيرها،والذهتِهَاللَحللِليةالقدرهَفإنعافا،بأربعينكتابها

ضصرإلىمضلَه!دفلهالموصوفهَالنظملَلكأنمنالوغموعلىاللَغللر.

مهارةيخلافالأللعيابأحدالعهد.حدلتَوكأنهنبوالكلابفإنر!جعهَ؟

الكلَاب،أنإلىلِعودفلِهالمذكورهالأنظمهَمنالطبيعىوالوعبالكالَبة،

بوضوحولذهبلذهللعرضمحاولهَبببلعاطةهو،معلِنمسلوىعلى

وهو:الحرلِهلِقدسالذىللفردبالنسبهاكلَمالأالكوايلِئ!كأكلز،العاللوشفاقيهَ

بخظاماللثَلموليهَفإنلذاللدوله؟الحاهمناحىكلفى،اللامخنضوِعهإمكانلِ!

لنَلخصلكلائموالثالكاملالإخضاعإلىتلافبأنهاعُرِّفتْسلِاسي،

خلرمنلَحقولم!ثالهدفأنكما326(.ص731115191،)أرندلأ،

المصمادح،وجماعالَماالطقالَا،ولَدمير-ذرالأإلىْالإنلللانيةالعالفالَالَحطيم

11القثسفىألِخمان11لهاآخر.كلَابوهناك.الناسبلِنالأخرىوالعلاطَالَا

أنخمانفىولملالهاالنعراابلَذال11مفهوبمللَثَدلِمهملنلهووًاأصبح1()176

صجعحودكاق،بأنهجادلحيثالمولَا،ْإلىالماليهينلدهاياالذىظفالمو

الذىالرعبوضحانِالإنسانله،كمسلوب!سهألخهروالذىلال!وامر""قُفَذ

هرئِا.جودوؤاكهلعلب

فصىالدولةتحكمناحيهَمناللثلموللِةمقهومعلىالضخماللَأكيدهذاومن

أص!طبجواْمهلَمينالنفسيلِنالأطباءأنالطبيعىمنكانأتباعهامخول

،الاتجاههذا.فىلنَلهوةالأكتزالأعمالمنسيلهناككانوقدبالملنَلكلهَ.

وأليكلل!،ألورلمحوتلِودورمنهاأدبيالتْهائلة،منهاكلمن.فاضلَاوالتى

الئلموليه"الشخصيه111َ(559)ردسلانفوونيف!،ليفنسونوداتلِل،لكبرنلللو

اسملَخ!نشرلَااللىجاريهلهولخللبأ!)749ملجراموسلاتلى

11.للسلطهالاملَثال11

علىأُطلق!والتى)3(فإشلدرجهَللفاشيةاعطلِ!السابىَالعملفى

عيربطريقةوالمربَخطهاللنَلخصلِة،خصالصهجراتلعزلهقابال!أساس
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الأصللِة؟ألأفكاربعضإهمالورغم؟السلطويالحكمتجاهبانثَالبواضحهَ

اللَىلبهكخاصهَجديدهَ،مقايلِلل!وظهولا،الحجمبهذااللللَمر!دالعملفإن

،)8191وطووهاالللِماوبوبكلَ!اواللَئ11ال!ينىالجناحسلطولِهَااتقلِلل!ْ

عافا.علنَفرلِنمنلثَربمامدىعلىصياغلَهاأعادحيتَ(؟88

افاسأعدادسلَكونكمكلِاسحولالسؤالكاقملِلجوامتجاربوفى

الغرضلهذاقائمهَ؟للللطهَموكَعفىلنَلخصإطاعهعلىالعؤملديهمالذلين

وأنهلَعليميهَ،بلَجربهَلِقومإنهكَلِل"عَالِم"دورفىمملكطملِلجواملدىكاق

اْامتعلم!ملَؤالِدبحجمصدهاتلإدارهَاللِائللللِنلالئهنَلخاصلَعللِمالَهسيصدر

تعلِمالَمالبد!رهالمزليفللم!تعلموصدرتممل!(،أيضئاإهومزلِف

أنصلجوامووجد؟الفعطىلللللؤالخاطئهَإجابالَهإعطاءفىبالاسلمرار

حتىالدهسنَله،لتنربث!وجهالسلطهَشخصَأطاعلَااللَجوبهَموضعالناس

ب!ا،العالممعلَعاونهمعندوحلَىبهذا،للقلِاميجنونهمالدلِهملِكنلمعندما

لمالنلَائجكإنالمحؤلف؟علمةؤحسبالضحلِهَ.علىلنَددلدًاألغالِوكعوداأن!

اللَىلالكمل!لَجارببإجراءلَسمححاجهَوجودعدموَؤغْمَالتثة؟ْعدملَواجه

الَضاحبعدالذالَىللملوكهمأن،اللَابعثِنالثةسوجد)فثدمسلَقبلأ؟اجرلِلَأ

(.القارئعلىألِضئالأثنرهلِكونأنلِفترضكماملَبط،ْالأهور

أنورغمالاقتصاد؟علىأنَارالنَلاطثِنيالَالخبرالاألِضئاهناكوكانت

بماالنفلل!علمأوالروايالَماعنالامربخهذااهلَمافاأكَل!ونالاقلَصنادعلم

مقدرهَأوالاللدتنَماو،فىالأفرادحريهَعلىإدارفيَودلِودعواطفب،منفيه

لِكون.أنيمكنممأينشدونها،اللَىبالطرلثهَ!شخلهاجملىالمؤسسالَأمدلِرى

والذىالحر،اللعمويأإلىاللوجهذىالحديثلالدلحصادىمرعئاجزلطاله،بكل

وكذلكالنفدلللِهَ،السلِطرهَأو8السلِاسى!القمعالفكرعلىالحجرهذايخذ-لم

الآخرلن.للباحلَثِنبالنسبة
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النظامكتنِرًا.لمحىأكبوكانالأفتصادفىْالحكومهَتحكملأنونظزا

اللَجربهَأناوتفقدأوجها(؟فىإحَىالنازلِهألمانيافىعثهاللللوفلِلى

القضالِاأهممنوكانالاقلَصاد.مهنهَداخلفىكييرًابحلئاجدلأالسوفلِلَلهَ

النظامْ.هذالملرالحرلِهَ(مطللئهَعن)بمعزلFunctأoninءواللنَدخلِلا!الكفاءة11

ْ(91)ةهايكفردرلِ!كأثَارهميدئئا،كبيرجدلطكوكان rعملهقى

l!ولف!"الجماعىالاقلَصادىالتخطيط11 nجCollective Economic;والرد

/1)138اْالالنَلتواكلِهَاالاقتصاديهَالنخئريه11ْعنأعمالهفىلانجأوسكارعلى

ومِنْالأسعار،لنظامئِمَكِّنْالذىالمركؤىالتخطيطهحاكاهَكلِفيةعن6491(

اللأثيرالَا11من-مساوئهبدونالرأسمالىالنظامكفاءهَعلىالحصولإمكانلًغَّ

الظلألللعارباختلِاوببطناطهَلُحرأنيمكن)اللىلمة+!،*!3،س!-!آمءاالخارجلِةا

الدحْول.كْىالمدلاواهَوعدمالصخلحهَ(

الاقتصادنظامعن.كلاسيهَكصووهَانبنَىَالذىلمحإن؟النهايةوفى

إذالدلعلِاسلِه؟النظولِةفىالدنَعموللِهَمنجدًاالننَمبهقرلِبهَرؤدهَكانالدمدوفيلَى،

4،دة!هحالأوامرأ)اقلَصادأوالمُوجَّطبالاقلَصاديللممىماإلىأدلَا

Economy;َهذامط!فىمركؤئِاالثرارالَاتُلَخذحيثعملأ!هَكبلِروثراطلِه

القيامعنالمسئولونهناكفحلِلاأكَلمنللتولِاتإلىتنلَاللفالأوامرالاقلصاد؟

متْلِرهَلَيدوالصورةهذهأنهولالثطصادئبالنلللبهوانفر!.الفعلىبالعمل

للائلواق،الاقلَصاديةالنظرلِةولصلمنلَلالِذا.لَمل!كونهامنأكنَرللشفقهَ

مركزئا،دنَيءككفلِهويقررندللمه،مللِون25.منأكنَرلِضممجتمخاألى

الاعبَثَادهذاالكقاءهَ.)نعدامخلسمنللعيُثلرَ-الآخوينأواموفودكلويلَبع

نوفألككبَوكَد-المجتمعلكذاالتقليدلِهَالصورَهَمنجزءأألِضئاْصار

حاجهَهناكلَكونالدىماالمركؤيعرفلاالموأثَ!ه!مفى11)8591(

لَعوفأنتستطلِعلاموكعهافىالإدارهَبتِمامجمعهَ؟غيرتفاصيلفىإللِه

0(9)ص"بذلكالمركزلِبلغهالمماالمجلَمع،هذالِحلَاجهالذىما Aاكلنن

هتاكفط!ونالصحلِحه،المعلومهَالموكزلدىكاتل!إذاحلَىأنهفلك،م!
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منلِقرفيْفلِمالَكمنالمشكلهَأن11نوفأكدوكمالَوصيلها.فىصعوبهَ

المديرينأتجرلَضلللابطريقةالجؤئىالاقلَصادلتعللِمالَاكتابهالعمتحالهَ

918.)صالنلِهَ"حسنى

اسلَخداممنْلَندَجالتىاثفاءةِعدممنلنلنَلأمماكنَيزفهناكوأخرا،

النجاج.مؤلنَطرمشكلةللللمىماذلكاللماهة،اللعللِممالَمامنلمجموعةالدائل

هنمجموعةيضمالذىالشهيرالكرلَون!لمفىيدقهَذلككلصلُؤروثَد

بارتلاحلِحملالونالذلِنالفساملِرمصانعأحدفىالسوفلِ!الصيرين

عُبِّرَاللَىالمدللامِوخطهإنجاؤعكأنفدللهمولِفونضخم،مدمدمارل!جاه

.بالأطنانعنها

فى.نهايةالأقلعلىأنهبالفلاسحظه-الجثلِرفمنحال-أىوعلى

منالسوقلىالالمحلضادلأداءفعلىلثلِمأخرِىالصاضىالقرنمنالسبعلنثالَما

أوسوفلِلَنِهَرسميةبلِاناتعلىاعلمدواالذلِنالغربثينالخبراءكبارجانب

الإيجايةمنلَهىافىاللَقييمهثتاوكانالأمرلِكِة،المركزلِةالمخابواتبلِانالَأ

،7891برجسونإبرامبهاثَامالسوفيلَلِة،الإنلَاجلِهَنمولَقدلِرالَا)فمثلا،

أوفر،انظرعام،مدمطحعلىلالطلاع؟ا9'1'9و!879فىروجعلَاوالتى

الذائ!لم،الانهيارإلىملَو!جهًامحالةلاالسوفلِلَىالالَحادكانهكذا8791(.

لاحثَا،سيناثن!والذىالملَيثى.،واللعؤالذلكحدولاقبلواضخاذلكلِكنولخ

زمئهَلفلرهَناجح!لبدوأنالطابعالطلو!لَي!هَالاكَتصاديالااسلطاعلَاكيفهو

النجاحهذاتآكلفداذافحعلأ،ناجح!كانلَاوإذا؟ف!لكغيركانقهإنطولِلة

الولمحت؟بمرورسلِفَبطريقهَ

الاقلَصاديةالقوةحالةللنَمرحالثملَحْثملمااللَىالحُبَجفإنعموفا،

منمخلَلفأسلوبإلىالآنفقطانلَقلتالياردهَالحربخل!لللنَ!للِوعلِة

فىماؤالتاللَىالدوللالكوفىالجدلِدة،الصناعلِةالدولفىالث!كتالَورلة:

نفلمعهاةاللللابثَ!القوىمنيألَىْفاللَهديدالآسلِولِهَ.الثَارهَفىاللَصنلِعمرحلهَ

الفائقهَالمقدرهَوادعاءالمؤللسة،أوالدولهَلمواطنىمواللِهَنجامضهَمجموعه
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بطروَلمالاكتصادفىلللحكمظاهرهوكَدوهَالجمالجه،.القرارالَالاتخاذ

مصحوبهَوكلهابها،المَلِامبيمقواطيةلأى!نلانافعهَانجلَماعلِهَ

هذهأنهووالاخللافالافتصادىِ.النموعنهؤثراطباعذالَا.بإحصائلِالَأ

إللِهاالمؤلفوسلِدنَدلِردثدمولية،للِس!المحعاصرهَ(الصلِن)حلَىالأنظمهَ

الكالَبلِدلممححال-أىعلىالتصنلِف-هذاإلىالالَجاهوقبل"طواغلِلَما".

منكلَثِوفىهىواللَى،الأنظمةمنآخرنوغاْأولأ--لناثلنَ!بأنْلنفسه

الثكلَالَؤرلالَأإلىهناولِلنليوالدكلالَورلِه.للتعموليهَالمضادالقطبالجواتب

إفريثنِافىاللنَلاثعهالضعيفه،الدكلَاتورياتأوالعمر،كصلِرهَالممَرةغير

دصنيفماوهؤالثمانيثيالما،وحدىالدمدلَينلِالمافىوخاصهْاللاللنيهَ،وأمرلِكا

3،0"ت+.الناعةالقمعلِهالنظموسنسمّلِهامخلالفهَكئلِزهَبعناولِن

Tinاولعمهاقفدةالئظم)2( pots:الحاكمهَالحكومهَ!سببلاوفلِها

-فمط-لَقمعهمذلكمنوبدلأ،الناسلمعلِلنَلةاللثليدىللأسلوباضطوائا

احتكارلَفاوولجنى،الحطمفىبلبقاءلهالِسم!حمتواضعمدىأبعدإلى

البنوكفىوحسابالاوكصور،موللللِدس،)سلِارالَأالل!للِالللىالنفوذ

سوموؤاانسايقدِن،الحكاممنالأخلِرالئوعأملكةومنإلخ(.السولِسرلِة....

والمجنرالالفبلِن،منماركوسوفرديناتد،الرانوشاهنيكاواجوإ،من

منالنوعهذالصفالَأديإللعلِهَبطاقهَهناكلوجدو.لابنما.مننورلمججا

)ولمحدالتقليديهَاللمملطولِةبعضلضمالمؤلفنظروجههَمنواللَىالأنظمهَ،

بحصو6591وبرلِرْنلللكي،فرلِلرلِك.ألَزفى8291،.بمبالَرلِككلِرقاملَا

تسملِاتجاثبإلىهذاالتقللِديهَ(.الاسلَبداديةالشموليهَالألظمةم!نوعلِن

الألبىى11والحكم'patrimo،!ةثالأبوى"11وا.لحكمالسالطين"،"جكمللنَمملأخرى

ماغالئاالعطلكريالمحأالثكلَالوريالَأو."عص!3هوللمة"ا!خصى3الحكمو،11يدالجد

هوؤإفرلِقلِا،الالثينلِةأمرلِكادكتالَوولاتفىيدوروما.النوعهذامنلَكون

اللقللِديه.الشبلِهَالصورهَ
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لَكورنأقالأهرلِكيهَالخارجيهللمللِال!طهَعلىبأنكلِركبالَرلِكجالل!ولدَد

تعرضالأنظمةهذهلأنللِسالتثنلِثلِة؟الاللعت!داللِهَالنظمتجاهنسبئِامتسامحهَ

أنوُغْمَأنه)1(بسببولكنللحرلِهَ؟المحبونيسلالطفهااللَىالجوانبمقكتنِرًا

هذهوأن)2(،غربىلَوجهذالَألكونأنإلىلَملِلفإنهال!كلَالوولِهَءثَلادالَها

الأحلانمنكلَنووفىلشموللِه.الأنظمهمناسدقرارًاوأكركَمخاأ!رالأنظمه

لَجاهعدائىسلوكبالمحخادْلللقوطها،جملىالأهريكلِهَالمتحدةآلولايالَاتحوص

الأنظمهَنوعِةمنبعدهملِألَونمنأنللرىفقطْالمثنيهَ،للحولِالَاقمعها

بهالِوصىأنلِ!نالمؤثوجة"المعاللِر11أنلَطرحفهىهناومناللنَمموللِه.

الاتجاههذاأجلمنناضلتوقدالدكتالوريهَ،لَجاهسلوكهمفىالحويةلمحبى

آلمتحدهَ.الأمملدىالأمولِكيهَالسفيرةكانلأعنثما

صنيصبح،نموذجعلىلعدَمدالللللِاسيهَالنلَائجكلولأن،والآن

أنهالكاتبويظن؟الحالةهذهفىالدكلَا!رئعَتمَْالنموذجالسؤلالمنطدَى

الرئلِلل!ليهَالأداهفإق،كلِركباتويكنظووجهةمنإنه:القولالعدلفن

قمعهىالشَمولية،أواللَقللِدلِةالدكلَاتووياتمنكلفيفىللحكوماف

النظامينهن!لِنبلِنالوئيسىالاخلَالففإنذلكعلىوبناء.المواطنقهوأو

عادلِهَأنهاالمؤلفلِعلددالدكتالَوولِة،إلىالنظرهَوهذهألاسلَبداد.مسلوىهو

السلِاسلِه.العلوممنلكدنِو

اللَىالأنظمهَبعضأنهىكيركبالَريك،نظريهَصعوباتإحدىإن

ولنَلدلِدهَحقيقه،كاتتالتقللِدى،لوصلِفها.كْىئسبئِاالضرركَللِلهَلبدوكالْبَ

نظطمالبواؤلِل،فىالعسكريهَالأنجظمهَهىوضوخاالحالالَاوأكتز،القمع

ميلَلئللِل-بهكَامالنظريهَ،لهذهعامْلَطبلِقىاختباروهناكلنَليلى.فىبينوشيه

حقصوقلانلَهاكماتمقلِاسلِنوضعافقد8911،)ماكورملِكجيمسو-

والآخو،التعثتلِباسلَحْداملَكراو.يقِلل!أهمها.-الدول!منكبيرلعددالإنسان

والملكلِهَالعسكويهَالأنظصةأنوجداوقد.الللللِاسلِلِنالملنلجونلِنعددهو
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Monarchies،الأحلِاقصنكثيرفىفعللِاالعذيأ)سلخدهتثَدالتقليدلِة

اليعلَخدصَاأنيبا)كصحا)الماركسلِة(اللنَعموليةالحكومالَامنأكتؤبطرجة

لَجملِعىكمؤشرالاللللبدادعنعُبِّروغدماالأحلِان(منكَللِلفىالمحجون

ate indexاخلَالفْلِوجدلم،واللَعثتلِبالسجونفىالإلداعلِضم!ءك!كاع

النظم.منالنوعلِنهذلِنبلِنجوهرى

لِمكنالمؤدوجهَ،بالمعاللرالظصالجدلأنأولأ:اللحللِل-هذالِقلَرج

آخولَصنلِفماْإلىحاجهَهناكأنوظليًا:،ْمحلهغيرفىوُضِعكَدلِكونأق

كانتولما.عالقمعمسلوىولكنْفلِهلنَعمولئِاللِسأحدهاللدكلَالَورلِهَ،

فىحلًىالقمعفإنالعلنَدري!(،الثَرن)فىجثلِدهَظاهوهَهىاللنَلموللِهَْ

فد4ِبماواضحهَالثانيةالنثَطةلالكأنويبدوجذا،فلِمالثصوىهللدتويالَه

الأنظمههذهودصفالسلِاسلِه،الفلدللفهَفىمُعدِفالَثللِذاالكالَلاودلبعالكفالِه.

11.الطواغيلَا11ب

العالمفىلنلائعًاالطاغلِهَ"،11صفةاسلَخدامكانالطاغيه:النظم)3(

نَالثههَفلِنبوللنا!دم9911،)5والسللِرك"الخبز11المهمالكتابففى.القدلِم

وانرومان.لللِونانالقديمةالعصور.فىاستخدملَاملَالما،للكلمةتعريفالَا

اسلَخدامخل!منالسلطهفى(نفسهاالطاغيهلِحفظنظابمْ-3ا:

العئف.

المادلِةالاهتماماتانعكالل!إلىسياسلَه.ْلَرمى،وجليديوهنظام3-2:

معاونلِه.منصغيرٍأوكيلِرٍقسمعلى

منكللِهَلِتأثىالذىنفوذهبممارسهيلالذذرجلفلِهلتحكمنظام3-3:

4(.0ه)صهواطنيهبعضعلىلِفرضهااللَىثما،8+س!كاس!4العبودلِهمماوسهَ

وتلكقصيوهَ(،لفطرةغاندىانديرا)لباستثناءدكتاتووةاىاكلَتدافالكاتلبيستطعلم)"(

الفاعلاسمالكاتبينمتخثمكلهاثتابخلالوهنا،الماضىفىللاهلَماممثيرهَنقطة

للدكلَلالورات.الإشارهحينذكزا
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النظاموهوهنا،المسلخدمالمفهوممعملَطعقهاللعريفالَاهذهكلوتيدو

الالَصالأد!الَايجلَنبأولِف!رولكنهعالئِا؟القمعدرجهفيهلَرلَفعالذى

آخرمصطلغوهناكممكنا.الدنَدمولىالنظاملَجعلالتىواللَحكمالجفاهيرى

شِادهَببسطويُوصَف14(حأ"؟"33صالاستبداد11هوالظاهرهَنفسيصف

هذهمتَلعلنلر.والنامنعاثَلرالسابعالثرنينفىالملَنورهَمخرالملكيالَأ

نظاموضوحاأملَلدَ!اأكنَرومنالحديلث.،العالمفىنادرةلشتالأنظمه

وكدالسبعلِنيالأ.فىؤالأرجنلَلِنلنَليلىفىالنظمولالكهالِلى،فىدوفالله

ووُصِفَصُنَفَعدد"منهموهناكالطغاه،-مننصيب.أيفئالإفويقلِاكان

sأثه!لاأالخالد11بدقةمعنؤنمقالفى Ete،!الفلهِمأوفHis Eccentricity

Hisاللاملثلأو Exemplarity".العظمهَصاحبمعاللِه،لدراسهَأبعدوإسهامًا

His Excellencyوم!1(.199جرينو--)كيركللدولهَ"الإفرلِفىْالوئلِدر

كلَيرامنفىولكن؟بذلكأنفلللهمئعرِّفونلاالطغاهَهؤلاءأنالطبلِعى

اللعلَخدامخل!منللانَلرعلِهَإدعاءهملِؤكدوقالكالبان-يلنَملِركما-الأحيان

لمجمبراطورلهَالغاؤى11إموبولو(،اْالمرشدا11فيهابماالمناللمب!اكمالأ

1(إلَنويلاإمبراطور(1لثَبببساطهأوأملن(،)علِدىىonqueror113البرلطانلِهَ

المفوك،ملكأو،سليمانابنأؤداود،ابنأو،الربمنالمخلَاو11بهلَبوغا

)هلِالثلللاطللى(.يهوذا"أسدأو

صلأَفقدالمعاصوين،بالطغاهَلِلعلقفيماأهملِةالأكلَؤاللَلظلِوأما

للولالِحاتَوأهميلهاكربهابسببربمااللاطلنيهَ،أمرلِكاأثظمهعلىاهلمامه

لالكلغالبلِةالمعاصرهَ.النظولاتمعظمتُنَظَّرُحلِفماالأهولكيه،الملحده

وأحدالاجلَماعيهَ.ْالعلومفىمكانْتهااحلَل!ولمحلَراءىالموضوعالَا،

اخترعهالذىاللدلهلطوي"-البلِروثراطى11نموذجكانالضنَلهورْهَالإسهامات

i)أكوفيلجولِلرمو 9 Y r،)اأمو!فىالدلعلطوىالنظامنننَدأهَدثدرحالذى

الخصوص!وجهوعلىاقلَصادلِه.لضغوطثتيجةاللاللللِلاتفىالالثلِنية

الواوداتإحلرسلِاساتمنمدافاوصلتكَد.الاقتصادياتلالكأناكترح
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لِلَطلبكانذلكمنمثبىأبعدلمخملِهَلحقلِىَوأنالاكلَضادي،للنموكول!طيلهَ

عسكرلًاحُكمًا،بدورهلِلَطلبماوهو"،Deepe"ءولد!المالرأسلَعملِىَ

فىأفإلا؟الأجتبنالمالورأسالمحلنِهَالبرجوازلِةمعلَحالصلِدعمه

الحكج!منمالنَلكلاٌوجدتالاقلَصادىِ،للنموالضغوطنقسْفإنالسبعلِنلِات؟

وحدلحا(.)"السلطوىِ-اوو11ننَليهانجونسماهالعسكوى،

لالكفىالملَضمنالحدسأنواعلناكض!دللِالذ1()989رومركارلِنعرصْلَا

الأزه!الَط،حلعلىالعسكولِهَلالئهظمهَالممثاؤهَالمقثرهَْيخصوصالنماذج

منمالنَلكلاًبأنافكوهَهناكمازالتذلكومعبالتنملِهَ.النهوضأو

ذكرهاكماالاقلَصادي،اللَثَدمتنميةلمحىالدلِمقراطيهَغلىلِلَفوقالسلطوية

تشَملأللِومالمذكورةالرائدهَ)الأملكهَجاذبلِلَهمنشيئًالفثَدولمسا!ا،المؤلف

الاقتصادلهَالإنجازالَأآللليا،لنَلرقجنولااْفىالئاع!االعمل!ول11أنظمه

11.ا!يئكْلالجديدهالحر)ووقوالننليىيخةبلِنولنَللِه،لإصالحالَاالباثية

لمفإنلِذَعون؟كما-حثًا-أبطالاًلِكونواالطغاهَ-أنْيسلَطيعفهل

فىالأقلفعلىالسلطهَ،فىوبخودهمألَتاءفىgenuineحقهَلنَلع!لِهَفىيكونوا

كوامىلِك!نلموربما.bondالنخاسهَسوهـافىأوذلكلَعالباللَىالعقود

وفطلْ"Destinل!الأقدأر"رجكوصفالتهايهَفىلللللحىَ.)غانا(نكروفا

مماوكنَيرا،ص!ي!ا33أطةالمنلَظوالمسلِحو؟!!ا!(1م!4ولهفأكا!41الملَفاتىااأوالأهها

هلولكن178(.ص1991،،جرلِنو--)كيوكبهئِعوَفأنأراد

بللْوشَلِهْللراتح!تثلِقهَلَلْببمألْىالممالكهaccoladesالقالدالَالمللَطلِع

كجلالفائدهَلللعرمعدلاتانخفاضفىشهرتهبسبب"اللنَطوعىلأح!!ءأ11

النهائلِةالفئهَإلىلِقودناوبماالسؤالهذاالمعالنَلات؟ونجصخصهَالطويل

الحانيه.النظمالمجد:أوللتؤوهَالمحبةالغاهضة

هذاالمؤلف!لَسرض)العطوفهَ(Timocracyا!لحلأليه:النظم)4(

74911،الجمهورلِه،)فىأفالطونمنيدثه(للِلم!)ربماالمصطلح
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لِهتمحدِتَ؟benevolentللخيرالمحبالدكلَاتورإلىالإلنَلارةفىولسلَخدمه

للحكمالنَاثىلرلمحلِبهكانفثد،للحكمالمنالىاللنَمكللِكنلمذلكبلنَلعبه.حثلِثهَ

الإغريثَلِهَالجذووزاكهامانَدروعهوفىالملذ(51-الفلِلسوف11طريىَعن

الحدَلقةفىأكانتلمحمواء-جيذامعروفةالحانلِهَ--العطوثْهَالمحيِّوهللنظم

ص!ول!("!أد+هـملر4س!10034،كمللعتيدمئتوو-الملكالفيلسوفحكغابأسلوب

)نلِكاواجوا(الساندنسلا:أو)كوبا(كاسلَروفلِدلعندالبروللِتاريادكلَالوويهَ

كوانلىملرللنموالتوجهذاتولكنالصاومهَ؟الأنظمةأووجودها،كمةفى

للنظريهَالاجلماعيهَالوفاهلِهَوظلِفهَأو)شلِلى(،بلِنوشطِه)سنغافورهَ(،لِو

حاثىنظماموجطكدكانإذاعماالكاللمايعرفولاالحدينهَ.الاقلَصادلِهَ

النظامهذاالكالَبيصفاللعببولهذاجاذبلِلها؟لَنتهىلاالفكوهَولكنحقيثَة؟

لأنالللللطةفىالقاءعلىقالرًادكلَاتورًاينلَجولكنه،منخفضفيهالقهربأن

8191()جيبونإدوارالمؤرخاقلَرحوقدهreciprocatedالحبلِبادلهشعبه

الأوِقالَاأسعدكمان،القديمةالرومانيةالإمبرطورلِهْفىأنطونيوعصرأن

منيُمكنهمناسئاغامضبًاتارلِخئامحبَوىالمؤلفيقذَمهلا.العالمعرفهاالتى

لِعمل.أنالنظامهذالمحلريمكنكلِفعنتظرلِهوضع

الشائعةللدكلالَورلِهَصورأربعالمؤ!اكَترحالفصللهذاالجازفى

وجههَفمنالمذكورهَ،لدلأعم!مبلِنًاظلمًايلملبلباذلكأنورغم.الأدبلِاتكنى

البساطه،منبدرجهَاللللَلِعابهايبئالأربعهالأنواعالدرأسهَهذهنظر

الأنظغهَفإنها،ومنو"القمع".الولاء"11مثغلِواتمنمخلالفهَكلَوللِفالَا

الشمولى.للحزلاولاءلَوليدعلىالعاليهبالقدرهَالعالىالقمعلَوبطاللث!وليه

ملروفى،وحدهالعالىالقمعخلسمنالسلطةفىالنظاملِبقىالطغلِانوفى

فى،منخفضئالِكونالناعمالالمعوتظاممتخفضئاهالولاءلِكونالنظامهذا

عندحعَىعالعِالِكونالولاءأق.ا!انىالتظامهذاوللَضمنالناحلِلَين.

الأنظمةإن:القولنِمكنعللهوبناءَالثمع.هنمنخفضهمشلولات
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لقلؤحواللَىالملَغيرالَأ،هذهمنمخثالفهَلمسلَولِاتحالضببللطاطهلَملرالمخالفة

عايمنموذجمنعللِهاللحصولألللاسًالِمكنالأربعةالأتظمهَهذهمنكلأأق

المتفعهَلعلَمدحلِتَالمنفعهَ؟دالهالدكلاْلَورلِعظمالتموذجهذاوفىمفرد.

ْوهكذأ.securityوالأصن'powerوالحكمtownالخاصاللللَهالدهعلى

سبيلفعلىواقلَصادلهَ.للمياسيهالدكلَالَورديأثركالاأث!؟أ،!2لَعظلِمعلىوالقلود

المطلوفيالمللملَوىدوقسلِطرلَهيهبوطاللنعفأحالدكلَالورلِسلَطلِعلاالمئَ!:

مواردئوفلِريلطلبالنفوذمنالمللللَوىهذاعلىوالحفاظالللللطة،فىللبقاءْ

تعريفمافىالنَووهَلَوزلِعوإعادةالقمعقنالطظاممؤسطلاتولللماعدنادره..

الكلالا.هذافىاللفصلِلمنبلنلىِءالنموذجهذاوثدْوُضِعَالثلِود.هذه.

النَاتى.البابفىالنموذجهذاخلفالموجودةالعلملِهالمنهجيِهَؤعرضنا

:لكتابخطةج:

هذهكْىمرأعالَهالِجبواللَىطرحهاسبىاللَىالأسئلهأولإن

هى:الدراسهَ

السلطة؟فىللبثَاءالثكلَاتورلِستخثمهاالتىالرئلِسةالأبوالَأماأ-

القمعهسلَؤىيسلَجلِبكلِف؟النظامقمعمدىلحددبالذىما2-

للنظامالاقتصادىالأداءفىاللجواتمل!:الاقتصادلِة،للقوىالسلِاسى

السياسيهَوال!وىالمث!(سبلِلعفىولث!الإجمالىالمومىالنالَجئموْأمعدل

(؟النظامدنَدعبلِهَفياللَغيراتإملر

اسثقرارفى.تسهمالىوالسلِالمليهَ()الاقتصادلِهَالظروفما3-

السلطويهَ؟الأنظمةاستثرارعدمأو
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نمبىذجلَناولئِجرى5(340،)الإبوأبالكثابمنالثَانىالجؤمبمفى

السلطةفىالث!كلَابَووالَاكليمكتحلِن!الألللئلهَ،لهذهلِلصدىبسلِطلَجريدى

ولَراكحالسلِاللي،الثَمعهماواسح،لَعرلِفٍذوالَاأداتلِناسلخدامخل!من

فىه!ىالحدلنأ،العالمفىالولاء،لخلقاللثلائعهَالطرق!وإحدىالولاء.

النظم:مننوعينإلىالنالتَالبابولِلَعرضالافلَصادلمحا.النمولَنلنَملِط

المَمعأدوالَمااللثبمول!النظاملِسلخدمحلِفَاولأ+.،59اللاعموالقمعالشمولى

الناعمالثمعىالنظاميبحثلابينماالسكاق؟علىالسلِطوهَللَعظليموالولاء

وجمعالللعلطهَفىللبقاءمطلؤبهوماعلىلَؤيدمواطنلِهعلىأكلَؤ!وةعن

البنوكفىوحسابالَأوالثصور،،المرسلِدسسيارالا)ملرثمارها.

.الانَلمولىالحؤبهوالشمولىالنظامفىللتحكمالرئلِلدطَوالأداهَالسويسويهْ(

علىيللميطرالحالالَمابعضفىوالذىوالبعنَى(،والنازى،)اللنَللِوعى،

إلىالإشَارهَلَجدرالآخوالجانبوعلىالللعلِاسيهَوكذلكالاقلَصادلِهَ.القطاعات

مدعمةلَكونماوغالبًاالبدَاء،كصيرهالناعمالقمعأنظمهَمنكلنِوًاأن

الاقلَصاد.فىجذرىتغلِيربلاإداوتهالَجوىأوعسكرئا،ْ

،ْالثلثالبابفىنموذخاالمؤلفوضعالفروضهذهضوءوفى

هذلِنمنولوالولاءوالقمعللبدللطهَالدواؤنمدعمدولِاتمنكلافلِهلعرض!

لسلَجلِبالسياللليهالملَغيراتَدالك!وياتأنكلِفولِبلِنالنظاملِن،

فرضملر:،الخارجيةالصبدمالَأأوللنظامالاقلَصادىالأداءفىللتغيرالا

غيحرالتتيعؤالمابعضأؤتجارىلَبادلأومساعدةلتهديمأوخارجىحصار

الأداءفىاللحلللنفإنالفنال،على::للمبيلاسلخلاصهايمكنوالتىالمألوكْهَ،

ظلفىلزلدهولكن،الناعمالقمعنظامل!حلَأالدمعلقليلإلىلِصلالاقلصطادى

بمَوالخاص9.وكماللللؤالللَناولبألبناسلؤودناذلك.اللفَلمولىالنظام

الأنظمةلَجاهلتبعهاأنالغربلِهَالث!لِمدَواطيالَاعلىاللىالسيالدلالَا

النَىللكلَالاالأسفاللملِهَالللبلِابلملهالآنَاوالنالثَالبابسَناولكماالاللللَبداديه؟
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مرهَولاُلخَّصوالنَامنالخامسالبابلِنفىذلكمنأبعدإلىلعفِمالايجوى

علنَمر.الوابغالبابفىئانيهَ

ملر:هنا،الواردهَالأخرىلالطظمهَممانَالثادابح:"نموذخاالبابيعرض

نظروجهةمنالحياهإلىبفظوالبابولبدأالحاثلِهَ.والممعلِهَ،الطعان

،النظاماتباك!علىمفترضنفوذمنلديهماطلفىالقائد،ومعضلهَالكلَالَور.

أنهمأمحقيد4َالنظاملِدلدانثونالأديَاعهؤلاءكانإذامالِعرفأنلِمكنهوكدف

إسقاطه؟علىبسرلِهَيلَآمرونبينما؟بذلكللظاهربمجرديقوموق

مللدلَبذالَكونأنالأحسنمنهلمخلالفة،بكلِفيةالسؤالبطرحولِقوم

مبالنَلراهلَدادهوالململلَبدالطاغلِهفموذجأنورغْمَهذاحاتثا؟كَمعئِاأو

بعضإلجادالكالَلبامنئِلَطلبالحانىالثمعنظامفىفإنهاللنَممولية،للصلِغه

حقيقهَْلِحبالذىالدكلالَور-كانإذاعماالكالَبوسِللعاعلالجدلِده؟الأفكار

المفترضالسؤالإنوالمَول؟السلطةفىالازدهارإلىلِميلالَباعه،

ىأرطويلةمدةمنكانبالازدهارالحبمقابلهإجاللَهتكون

يمكنإلنظامهذا)مد!أنكدفالكاللماودحلل.زلنوفونالإغولِثَىالفلِلداللوف

همك!نلَازيخىبمنَالولِصوِّرهالبثَاء،لهثدّوإذالِعملأنمنهللوكعأن

فىكان(.ا!81)جلِصنولحص!لولهح3حالحدسبأنذلككثلِرون-لِعوفهلا-

وعلىصخلِحًا.جمونأنؤلِمكن'benevolentحاتنَاملَعاطفاحاكفاالحقلِقهَ

حكام!مإللهالمشاروالنظام،َجلِبونسلطةخلَملحملفالبطاثه،حالأى

الكتابمؤلفأورلِللِوسماوكوسخاصهَاقديمهَووماعهدفىأنطونلِن

1(.469)ولهفخأ!،فةس!*الروحافلِةاللَأمال!عنالانَع!ر

الثالتَالباللِنفىالمقدمللنموذجلَعميفافيقدمالخامدك!:البابأها

لِ!ن-الدكتاتوريهَمنالأربعهَالأنواعأنكيفالكالبيبينوهناكوالرابع

بدقهَالنمؤذجهذا.ويبينبلدهلِط.عامنموذجم!خاصةكحالالاإليهاالنظر

الدكتائؤر.سلطهَحدودعالية
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ظلفىالافلَصادأداءفبىالكَابَ،منالئالثالجزءولِنظر

عرضلاوالطىوالخامسالرابعللسؤالىكبلِوةبدرجهَمُوتجَهوهوالثكتالَورلِة.

وهى:المباب،هذامن)أ(القسمفى

عنالاقلَصادىالنموفىالتفولَىعلىمقدرهأكثرالثكلَالَورياتهل+

الرلِعفرصاثللَاصضغوطإلى-ءعرضهَأثَلهىهلالثلِمالَواطلِالَأ؟

التؤوة؟لَوزلِعإعادهَأوالاحلَكارى

الثكلَاتورية؟تقللِصإلىحلمًاالحرةالأسوايَأنظاماسدلَخداملِؤدىهل+

لالدلَصادياتالبذلِلهَالمناهجالنَانىالجزءمناولدس:البابويناكطَئ!

طا.المعروضالمنهـجهنالرئلِسهالعناصرويقثمس!دط4*ء؟،ول!،الاستبدأل!ية

الطاغيهَ.اقتصادمنمثالينالجؤءهذاويفحص

للدكلَاتوويالَأالمتفو!الافتصأدىالأداءحالهَلسابح:اببيفحص!ثم

أساسأ!اطاككانإذاعماالكالَب:ولِتساعلالحرءة.للسولَىالمعاصوهَ

أقلالدكتالَورلِالَمابألىالحقلِد4َمنلِنتجالملَفولَىالأداءبأنالقائلهللفكرة

عنهاللَزوة،توزيعإعادةأوالاحلَكاوىالرلِعفوصاقئتاضلضغوطعرضة

بلِنوشَيهحالهَفحص!وكَداللصَراطلِهَ(.أى)الحكممنالأخرىالألنَعك!.فى

ومنهالمفهومهذاضوءفىالجنرالاتحكملَحلَاالجنوبلِهَوكوريا)شيلى!

لوالععةأنْكيفوهو:العالنَلريلطلؤالالَصالاأكلَراببحتَهذاأنالواضح

الوالمحعفىالثلِمدَواطتِا!؟فىالأهورقعللالأعلىضوءًالَلدىالثكلَالورلات

الاقتصادلِهَالمؤسلندإلَأفقطضمنيًاكانواعنيدَارنالثالتَالمجزءكلْأن

وللثلِمفواطلِهَ.للثكلَالَوربهَ

ظلفىاللَزوهَلَوؤيعإعادةاقتصاللِا!الى:اقمنلبابويتعوض

تموقمجان،عُرِضوددإفويقلا.جنوبفىapartheidألعنصرىالفصلثظام

واللموذج.الأبيصالرجللصالحاللدلوداءالعمالةالنظامفيهيللللَغلأحدهما:.
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.النموذجانوهذاقءالأبلِضالرجلرأسم!لصالحالاللللَغلرهوالاَخر:

فىالاقتصادىالالللتغل!لثفيذكيفلِهَلِبلِنانحيتَعامًا"اهتمامالِتيران

تفَطريخاكَدمأنهذلك؟النظامانهارلماذاألِضًا،المؤلفيبينكما.الأسو)ق

العتصوىِ.للفصليدلليطا

والسياسيهَالاقلصاللِهَالمؤسسالَماعلى:والعاشر!اسعالمحابنويركؤ

ذلكاللنليوعى؟لال!تصادنموذخايفَمْالمؤلفالتاسعاليابوقىللثثميوعلِهَ.

منالإتلَا!فلِهلِنلظماكلَصادىلنظاماللنَنموللِهَمصاهرهَعثَدالكالَببأن

:العاضلبابأهاالشلِوعى.المحزبْفلِهلِلَحكمضفردبلِروقراطىنظامخلر

فىهذاجرىكلِفيلَقسلرأولأ--النظامهذالَارلِخللَفهمالنموذجهذافيطبىَ

بعبللنظامالاقلَصادىالانحدارفحصإلى"اللَحولثمللللَاللِن،حكمظل

إلىبنجاحالصينفىالنظام.تحوللماذاتفسيراالكاتبولِثَدم.السلَلِنلِات

الالَحادفىجوربالَلنلوفمنممالكهَمحاولاتأدلَابلِنماسو!،اكتصاد

التظام.اتهيارإلىاللدلهابواالسوفلِلَى

)صعودبدلناملِكلِالمحاثلَعلىَملَياينهَأسئلهَإلى.الرابعالجزءلِنظو

معالثكلَالَورلِهَالطلياسلِةللمؤسطلعالَامقاونةلِعثَدولذلكالدكلَاتووية،ولدلقوط(

فىالثيمقواطلِهَانكللماربهحنر:لحادىلبابويعرضلثيمثَراطلِؤ.المؤلسمالَا

فىأنهالكاتبولِبينالديضراطلِة.المنافسةفىفلنَللهاحيتَمننماذجصورهَ

أواللدإعلىفنطد4إلىالسلِاسىالحؤبضاقسةأمرلِنلَهىهعلِنهَظروفظل

4inactionالجمود" zoneيخوفَميئايفعلاألاالحزبانفلِهايفضلض!هَوهى

اقحلِثكليهما؟فىاحلَمالأأكتزذلكويكوق.الجدليتيرفعلمسيرهَاكَلَراح

الناخبلِنبلِناللَد4منلمحليلهنافيوحلثَنس!ئا؟ئِللللَثطبالناخيلنلَفضلِل

العلومأدبيالَأفىللمعروضوففَاويلنَلكله.الجثلنطايَألِوسِّعمماواللللاللعة،

()7691سارلَورىجلِوفانىو--هنتتجتونصمويللمحبلمنالسلِاسيهَ

!ثرةعدملَوليدإلىلِملِلالسياللمىالاللللثطابأنإلىيلثليرماوهووآخرلِن

لؤدىماغالئا-ببووه-افشلوهذامهملأ.ملثَداكلحلعلىالسلِاسىالنظام

فإنلداالسلطويه؟إلىجههتولذلكونلطجهَ؟الديمقراطىالنظامافكسارإلى
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الفصلفىالسادلل!اللللؤاك+بخصوصثظربوجهةلِزودناعلنلرالحادىالبالبا

الث!دمقواطلِهَدللقوطفىلَدديهمالتىالظروفماوهو:البالبأ،هذامن)أ(

،الموضوعهذافىاللحرىعلنَمرالثانىالبمابولِواصلالدكلاتوولِةَ؟وظهور

لمجزغكيفوهو:،البابهث!امن)أ(الفصلفىالسابعاللللؤالإلىولِلحول

لها؟الدكتاتورلِونيروِّجولماذا'nationalism.القوفلِهَ

المجموخكالَالعالفالَانموذخا-البابهذافى-المؤلفكَدَموفدهذا

عندماأنهذلكعلىؤد؟النزاعهذاالللولَىقوىتطَللالماذاوكذلكالعرثي!،

أوالعرلمحلِهَالمجموعالابينالمنافسهَأوالصراععلىالسياشِةالمنافسهتقوم

إلىذلحكلِؤدىأن،الخصوصوجهعلىالمحلَملمنفإنالعنصوية؟

يقدمكماالملَبادلة.الللازلالَماخلسمناللَوافقلِهَالحلولمنيدلأالاسلَثَطاب

العرثَلِةجاذبلِهَويناثلنَ!(ا)ْ"Capitalethnicصالعركىالمل"رأسمقهومالمؤلف

ابخصوذجفىالعركَلِهَولَقدمالمعاملا!ءتكاللِفلقخفيضكطريقهَالثَوملِةأو

،والسوقالسياسيهَالبورصهَمنكلأمامالعقبالاتثَللرألل!اللِهكللللعة

لَزيدالعر!ىالم!رألل!فىوالاسلَنَماراتفلِها.اسللَمرواالذلِنوأولئك

القيادة.علىالطلبلِبزغولذلكبالنلللبهْللفوفى،المجمبىعهَأهملِهَمنطبلِعلِا

جاذبيمَهسالَظهرهناومنالرأسماللِهَ.الاسلَنمارالَألإدارهَالسلِاسلِهَ

لاولماذاالمجموعالَا،بينالصراعالَااللَحللِلنفسلِفسركماللدكلالَوريات.

الدلمقراطِهَالللللِاسلةا!لِهلَحللاولماذالؤلِلها،ألىْالسووَلمآللِةلَللللطلِع

خل!م!نالصراعالأهذهبحلالث!كتالحووالاو!ومالصواعالا.هذهألضئا

ولِستخدم.الأخرىعلىإرادلهالفوض،لمجموعهالمثدرهيعطونفهمالثَمع؟

اسلَعواضلحاولكماالنازيهَ،الدكلالَورلهجذورلفحصالمفاهلمهذهالكالَب

واللبللِاسىالاقلَصادىالمنلنمألفسلِرفىالعر!ىالمالرأسمفهومنفعمدى

للفالثديهَ.النفدللىوحتى

لالدمهعمامخلفنموذجأنههنرُتحمَبورجاسلجورجالمصطلحهذا(كي)

هناالكاتب
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فهوالبكتالَورلِهَ،سقوطجوانبأحدتحو:الثالثالبابويخا!لن!هذا

)أ(الفصلمنالثامنالسؤالفىمعروضهَوثَانونلِهعركلِ!قضلِهإلىمُوجه

اللَىالجرائمعنالبلِروكَراطلِينالموظفينمسئولِاتعمَّالبالأ،هذامن+

؟النظامارتكبها

أرندتح!ناالنلهرهَؤاكلَللعبلالطبعالسؤالهذائتاولمنأشهروكان

610 V)للملللئةالنازىالنهائىالحلبلنَعأنالثَدس"فىألِخمانكتابها"فىأ

مسئوللِنابخيروكَراطييننجعلأنيمكنكلِفهبى:العاموالسؤالاللِهودلِة.

يعودالدَضيههذهكلِادالَهم؟أواموفقطينفذونفهمافظام،اولَكطبهاجوائمعن

العللمكرلِةبسلوكلِلَعلقفلِماطُوحتفلقد.الأخرىلالوالمرةظهووها

بثألفانلِافىظهورهاوعاودلما،-هناكالمدنلِهَالوقابهلَعزلِزبعدالأرجنللتلة

بولندا،فىقضلِةوصارتاللدهلِاسني()البوليسالجلنلتابوملفعناللللويهَفك

كانالمحاكمهُ!إلىذاتهاللنَللِوعىالحزبلفديملِ!لَللللِنِاكترحعندماوروللطيا

أكونأنيمكنلالذاالقيادهَ؟منبأوامرلَصرَّفلَطلقدا:انفسههودائفاالدفاع

ألِخمان،كسضيهَإلىخاصةبالرجوعأنهالمؤلفويشلِرذلك".عنمسئولأ

التىللطرلِقهَصحلِحهَغلِرصورةإلىاللللَندإنهإذزائفا؟الدفاعخطكإن

لبلنتإرلف؟ثياسلِهَفصادرمندلائلوالل!دنَخدمبالناؤى،الئظامبهاعمل

الأعل،رجالوبروح،يتلافسولىَالحقلِقهفىكالوامللَهوآخدتينأيحمانأن

هناككانتولكنلالؤامر،طبقًالِلَصرفونلاببطماطةفهمالحدود.ألمحصىإلى

لفهمبمجودفإنهولذااليهودلِهَ؟المسألةلحل"لَتنافلل!"المؤلسلالَمامنمجموعهَ

بذنبهم.عليهمالحكمصعئالِكونلنالحقيقهَهذه

ولِختلَمْالجدلفيلخص"الوابعالجزءفىهمنلاعشر:اد)بخالبابأما

بسلِطهَبلغهَالكتاب
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الثانىالباب

الدححتاتووهعضلض

لدكتاتورمحلتعاطفأ-

تللعلطله!أنهوعامهَبصفةللثكلَالَووالتماوضوحًاالمحلاعأكئرْاءن

اللعللطالمالَعسطَططِعلاواحدشيءفهنكذلكومع؟شعوبهمعلىضخم

للعواءيسلَطفِعون،لافهمألَباعهم؟"ع!ول"وهوعللِه:الاستحواذالدكلالَوولِهَ

بأجزاءأوالكبلِرة،أنماللِهَبالعطالِاالوعودأولبها،اللَهث!يدأوالدَوهباستخدام

لِعبدونهمأناممهمكانإذامايعرفواأنمتاحه(كانت)اقإمبراطؤويتهممن

حلهَولزودنالعبادهَ.هذهملوعلىلِسلِطرونلأنهميعبدونهمأوكلَهة،

الأباطرهَولكن(،)الوضعلهذاجيدهَبصورهَنيرونالرومانىالإهبراطوو

إتجاؤالَهكلبلِنومن.الثالثالبابفىنوقلنَ!كماالنفوذ،هذالهممؤكدًاكان

شاوكالولمحلَأذالَأوفىالقيثاره،علىالغنائىالشعربعؤفهفخوؤانلِرونكان

الفنحللرضلِهلِكنلمولماالموسلمَلِه.المطعابقالأفىالأحيانمنكئلِرفى

جايسأعدهالذىالم!نَعهورلملفهوطبقا،اللِونانإلىلَوجهفقدووفافى

!لِصؤا":عشرالانتا"1()579سويلَونلِوس

كاسَأالمى)ألبونانلِهَ(المدنأنأ،روماامغادرلَهألرشسلسببوكان

جالزةكلىإرساللَبنممارسةالموسلِمَبة،لمسابفا!باندظاملَرعى

ألوقودمصِافي،بسرورلِقبلهادأئفاوكانألقلِثارة،لضفهلهمداحة

بعضهمألخاصللعفَماءدعواتأل!ومىحضورهافىوالمبكرةالمسَمعهَ

بصمفةاللقبهذالهأعطىقلِصرلِولوس)فقطث!كتالَور!اللقبلِسلَخدموألمأنهمولوإ،!

الأباطرهَأنلَئهلذاوالأكثَرطولِلهآ،لَكنلمح!لفلرهَجازهفمدلاحفا؟الَضصحوكمادائصهَ،

الرابع.الفصلفىبلتفصلِللمسئهَنولمحشتَكماالسلطهَ،تلكحافيواقد
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لطىالحادياللَصفلِ!أداءْهوشملَحسنونبصْاكل،لقىأنسدرجؤه

حمَلِمَةفهمحب!ده؟لِسطَحمَونألذليئ!فمَط--اليونلأسِبن"أنيطنجحله

224(.)صالصوسبفى".إلىبسلَم!ن

بمكلألهَلَثنرواقدا!لِونلأسونالمستمصنيكىأل!احلَم!طيغاْوهنك

هنكفإنكافئِا،هذ)يكنلم!إذاقلأللأ:،!يل!نلِوسوشمتطرد.نيرون

وكلَب.سلوكهمعلىكائتأأخرىثيوذ)

ونحن.السببكانمهماعزدنهأثناءالم!منرحبلركشخصلأىلِسمحالن

الإصغاء،منتأذواورجالألولادة،نفماجشهمالحاضرينمننسماءعننفرأ

مؤخرهَأسوارخلفمنلفسهمإسقاطْلدرجةباسلَحسان،والتصفلِق

لذلكلمطلحواأنأو،بإحكاممغلمَهَأمامهمالبوابا!كلأل!حدتالصممرح؟

(22ه.)صللدفنبعِذاويحملواالعار

اللِه!كأشاسْلِدنَدلِرواللَى،العاهةالمدندكلهَلكإلسترجونويحلل

لِقول:فهووالعبد،السيدبلِنالهيجيليهَجدللِهَالفللملفهَفىالظاهرللتناكَض

يوجدالذىالمطد!،بنفوذهالاسنَمتاعللقالنالِستطلِعلالسدد"إن

العداعترافمنهـدسصاستخداهه...ء..إساءةاسدتطاعماإذا-فمَط-

منبهادبلوماسىاعتراف.عنلمجتَكأمهَذلكويبدوالدسميادة.بهذهله

فىالأخبارمنالدأكدلِريدلذىألشخصومنَلمسلعموالها،إحدى

67(.ص1،)!99...0011أخزىنسخةبدنَراءلصحف

يتبادو.لمبالدكلَالؤريةيلعلىَفلِماالتفكلِرمنالطريث!لالكأنإلا

فىأخذناوإذاالثَدلِمه.الأؤمنهَفىمعووفهَكانتولكنها؟هلِجلهنصدووها

الطاغلِهأوالمقدس11زلِنوفونصاغهالذىالطرفمنالحوارذلكالاعلَبار

Tyrannousعلىفقطمنصئاكانالقدييمالحوارأنطِبينوالذىعص!ق!"،5عه

)شَتراوسصصهمولنلغاْلَعليقاوكتب،شلَراوسليوثانلِةبعثهوالذىالطاغيهَ،

الطاغلِهَلدنَدكواللَنائى،الحوارمنالأولالجزءففى6391/1991(.
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لاواللَفل!،نفسهالطاغىلِلللببهالذىالبؤسعنبإسهابعلى()الوصى

بقوله:ذلكعلىويعقبعزاءً.له.يكونأنيمكن

الذين!لاءمنموفته،لِريدمامحىلِحصلألطاغِهأنلظنهللذهَ..أى

لدىظنكلأنبوضوحلِوفألوفَذاتفرابلِنماسبئئشىِءلابمَولون

أنهلَطنأللَىاللذهَهاأوله؟بالنسبهَسيئهوالصاملَدنالرجالهؤلاءْ

بؤضهوإنمامدحهمأنفىييفَمكغل!مالِملَدحونه،ذينمنمحيهايحصل

5(.:ص199،1/ا639ْلفَهتواو!أ،فىطاعتهأ!ت،)زيونفونألنفاق؟"

للنحْص،بأىالولو!يسلطيعلاالطاعْيهألىْهىالأسالنلهالملثَمكلهَ

وطبقا.الحبيمطحونهلا-ألِضنا-فهم،ذلكويسبب،الأفاربأكربماوحلَى

..للوصى

الكمسدا!مننعرفولأننا؟محبونيأتهفىلن!أن.للطاغلِةيُمكنلن11

فىوسيلهَبك!ليحاولونالخوقاخلكلمنيخ!مونهْ،الذينهؤلاءأن

هنوأكنريضئا،يضهم!خدملهمفىالأصدثاءمنلىلبدونيَأنإمكلألهم

ال!ذلِنهؤلاءمنأكثرشيءلاتَبع.منلطغاهضدالمؤامرا!فإنذلك،

آنجر!ثردأىيحبهمأنهؤلاءيغمَدقكيفحنا..اكفَربةلهملِتظاهوون

نأافانونبحئمومضصون،الطبيعةبحكملهم)لاَخرينكراهطَبقدرإلا

0--71ص)ص3؟الطغاةهؤلاءبحلوا ،.)A

ويلمطلَرسل.الخوفيحكمهاالطايخةحلِاهَفإن؟الحبأواللَقةمنوبدلأ

كاللأ:الوصى

والخوفوالؤله،الوحدهَمنالخوفوكذلكالجمهور،منالخوفأإن11

يالخراسة،لقومونالذلنالرجلمنوإلخوف،حراسةبدونكونكهن

نأيسركلاذلكوهح؟حولكمسلحينغالررجالوجىدفهـاالرغب!وعدم

غايهحالةفىلَكونأنفىذلككليفشلفكلِ!،حولكمسلحلِنلِكوتوا

أكثرلبرابمرهَوفىالمواظين،منأكنَرالغرباءفىللنَقة؟........الألمفى
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تكصوعندئذالأحرار،ألعيدعلىألحفاظفىوألرغبهَالإخوي!،من

عنإشارا!هىالأدفَمياء-هذهكلأنلكيمراءىألاالعببد؟لتحرير.هضطزا

(1!وألدوجس؟)صبالخوفالروحلَافَمت!

لِلَمأنويجباللئلَبعادها،يمكنلامعضلئهاق!الغلبانللطاغيةفيا

ىأفىموروثهَالمعضلةهذهأنبمالثحظهَفلنبدأبن!لك،وللقيامعنهاْ.اللَحرى

لِوجدولاأتفسهم،الحكاملِعلِّن،النظامهذافىأنبمعنىدكلالَورى،تظام

إجراءالَاتكونعندماوضدوحًاأكلَزالملثمكلهَولَظهر.لإبعادهمقانونىإجراء

دمكنفالمحعضلهَالآخرالجانبوعلى.واضحهغلِرلهم333?س!لمط!هؤالخلاقه

حك!مفحىكما،مؤكدةبصفهالخليفهشخصيةعُرفل!إذاجزئيًالحلأن

-.فقط-لليتحصلبذلكإذالثكتالَور؟لاغلَلِلهعنىهناكوللِسالأسرالَما.

الدكلالور.هعضلهَمنلخففالمعرفهَوهذهالخبلِهَ،ابنلَهأوالغيىابنهعلى

لَجعل،أتباعهعلىالثكَالَورتسلطفزلِادةالحيرهَتلَنِوأيضئاوالمعضلةْ

وإحطلاسهم.بالخوفالالَياعلنَلعورزادوكلما.أكيولبدو)ملنلكلبها(مانَعكللَه

فحلأوالمناسبغلِوالحثيتامنؤهبةأكتزالأتباعكان،الحاكممنبللَهث!دِد

قل!كلماأنهلِلَراءىأنلِمكنلذا8بهلرحلِبكعثميبدوأنلِمكنلنَيئءأى

لِلنَععربأنلهسبئاأكتزذلككانحثَلِثَهَ،فيهلِفكرونيماالدكتاتورمعرفهَ

لَسلطعظبمفكلما:paradoxالحيرةهذهلأتىهناوفَ!!الأمانبعث!م

أنأهملهَوالأكتَحروأخيؤا،)تخوفها(.لَخوقهفىسبئاقلككانالدكثالَور،

معضلهَثسيأنالثَدوينفسيمكنالدكلالَورْلمحمعضلهَجاتبان،لهاالمشكله

منلِودونفالألَباع،الآخرونيحبهاُنكلَنِزايودالدكلالورأنوكماالألَياع.

آهنونالناسلِكونفقطحلِنئذولنلك،فُسل!حبأتهلِعلَثَدأنالدكلَالَوو

أتهمحثلِد4لِعلَثَدالدكلَالورلِجعلؤاأنالألَباعياسلطاعهَكانفإذامنه..8...

الطاغلِهوإذا،منهمللخوفلمححلَاجلنفعندئذيعضدونه(حتى)أولِؤلهِّونه

لمعضلهَالححلهوفلكقه.الخوفلِحتاجونلافإنهملِخافهم؟لابدوره

محاورهَفى)اثَلَصادى(هسلِمونلِدسلنَمخصلِهَاثلَرحلهاوالليالدكلالور،

فهمْبدووهمفقط؟بلنَلعبهاعلثىإذاأنهالإمبواطووأخبرولثَد.ؤينوفون
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الرج!.أسعدوسيكبىنهنهم،يخافهمالثلِهلِكونلنحلِلطذبه.سلِعتتون

الرابع.اليابفىباللَفصيللاحقاالاللللَرالَنِجلِهَهذهالكالَبوسلِفحصبى

المعضلهَكيضهَقىللدبملالورحدلِنالصمولِزالسلَاللِن،يكونأنولِمكن

()1991ب!لوكألانللمؤرخفطبثَاالملنَلكلهَ.لهذهالحلمنمخلالفهَونوعلِه

القدامى.البالثفَلفهَاللللابقين،حسلفائهكبلمنلللَمَدلرملَعطلنَماكانسلاللِنفإن

فىمنهماعلرافالَالاسلخواجالعظيمهَجهودهلفسرالذىهواللعطلقَذلك

فإنوهكذا.الماضىالقرنهنْالنَالتهينلِاتفىللمحاكمالَاالكبلِرالاستعراض

الثَول:بولوكولِطعلَطردالتقديو،حلفائهمنأرادلمعتلين

،قبلوهوأنهمألنصر،هذاسِمتحقكانولكتهفمَط؟لِطتصيرلمسعَاللِنإن

إصرارهلِفسروذلككمَائد.volitionجلدلَهمبتىمنللِتينثيل!اكما

البلاطنمقهأجلالمنالملهملِنب!المحاكما!،قدرهَأنناءلملَوألى

كانسلتالدنوأنمخطين،كانوابةلهممهلِنهَيصورةسلِعَوفونلمَدامى،

358(.)صدائفامحفا

الذىهوذالهالخوفبلفمط؟صنعلللَمدلِرطلبهلِكنلمذلكولكن

كانكذلك".بولوككبَاهكذا1كطلَهدأأولَنملمفلنمكوكهسلَللِن؟حفز

بل؟الإطلاىَعلىفلِهميتقَلمالذلِنْالقدامىالحرسمنالبالثنَلفهبلضبط

الثانلِةافَورهَئتفيذفىكَربعنمشاركينْلهكانواالذينالرجالوحلَى

إعدام!،لَمفقداللنَليوعى،!زبالمركزلِهَاللجنهأوالبولمجروفىكأعضاء

377(.)صالاعلَم!"معلللكراتفىمالَواأوانلَحرواأو

سلطلَهلَجملِعفىالدائبهَمحاولتهفىكَلِصر،يوللِوسهل!سلَاللِنوكان

منفمَطللِلل!لنعبله!لصراكلسَبوكدمحيويًا.كانكلِصوولكناللتَلخصلِه،؟

وعطالِاهالجنود،مرلَبالَأضْاعففلقد؟كرمهخلرمنولكنعظملَه؟خلس

لَطلب،عندصاالقوالمحأمنإكراضأوواحدهَ،مرةفىبالآلافللمسجونين

الوومانى.اللنَلكبأواللنَميوخهجللل!منرسملِةموافقهَعلىالحصولبدون

Publicعظلِمهَعامهَبألندكالقامكما works'إلِطاللِافىرئلِللليهَمدنفى

هراتبعلىووافق2(.صْه)لسويلَونيوس،5791،وإسبانلِاالغلوبلاد

ققدللحدود،متباوزهَلَيث!وكانلأوإنوحلَىعللِه.لُسَبخكاتلَأاللَىاللنلرف
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الندوخ،لمجلساللالىالانجلَماعفىهاوك!فىبأنهللليودالهملىكان

يطاردهسالينوكانالرومالْأ(.منكثيرٌيكرهه)لقبا("ملكاسلِتوِّجونه

يكنولم364-ه(صص1991،،)بولوكاغلَلِاله"محاولةمنالخوف
!لصعر.اغثلِالفىشَاركوارجلأسطلنمغأكَلهناك

عدمْالأمانهلنَطعورمنأيضئا،المحدلثْالإفريثىالدكلَاثورويثاسى

لَكراربسببالدهلنَمةلِلَنِرلاالأمانعدمفإنالأنظمهَ،منلكلَيروبالنللطبه

الأنظمةمنلكنَلِربالوحلنَللِةالص!نَلهووةالمجنونهَالقصنِرةوالحلِاةألانثَلإالَا

)ؤائير(موب!لَوملرعافا()31طولِلامكثالذىاللطاموحلَى(.الإفرلِقلِهَ)

!أ89أفيالنظامعنشالَزبرجملِلثظِلتصوروطبقا،الأمانعدمكا!-لِشهوده

لعدمالأللمبابوأث94(.)ص(1السطحعنبعلِذالِكنلمالقادةأمانعدمأن11

الزائلِريونالمنللئولونواجههااللىبالَاالصعوفى-ظاهوئاتلَضح-الأمان

إلنَمالَزبرجالقائدفملنَمكلهَالبالد.أثحاءمنمعلومالَاعلىالحص!لفى

م!أ!4!3!،أكلَثرا!لُمرًوبالناسضكالفلَهْألْىهى1184(كالاغى8891،

!علبَلجداللَى،الخاصهاهلمامالهاولليلِروكَواطيهَالبلِروقراطلِهَ.خب!

الالللطخداموكعانحكمإ.ظلفىلجوىعَمَّادث!هَمعلوصالَاموبولوإعطاء

للعلبلِهَ-هعلومالَاإعطاءمنخائفلِنالبيروقراطلِلِنجعلكدللقهو-الواسع

لَلَير!واللَىالأقالمجم،فىيرامماعلىلَجوىلاالأموربألْىمعلومالا

ظلفىالمعلنلةعنراضننغلِرؤأئلِرأنحاءبعضفىأنالل!وجودإمكانيه

ئبَووقبأنخاطروامالَا،الفعدهذهكلَلوا.الذلِنفالبيروكواطضِنموبوتو.

للمعلومالَا،لمهمهَالمصادرمنواثهَفإنلذاالللليئهَ؟الأخباوحاملىمن

CNDهىالزائلِردعِ!ةالومهَاسلْخدمديهااللَىاالمعلوممالَماادنَلبكه11َكماندبأ

فىالانقلالجالاتكرارأنعلىأ؟لهَ)5991(بوولوكتَلندريجانجولْطماضأكلثدمْ)"!

أثر11عليهيطلقماهناكليطنبأنهنإدواولذاالمنط!و،فىالفقوبسببكانأإفريقلِا

التكرارةذلك!وتَلشَرحالمستقلااإفريمَيا



البلجلِكى.الاسلَعمارىللحكمالمبالنَلرالخللفةَ.للتوتيىَ(،الوطى)المركز

كالآلَى:تقزأCNDئفارلِريعض

الهدوء-لِسودهامتجولاقىالألحاءظل!،لَلكالعفمزةْالألِامدلَوأأنَتاء

التظاملاسلمرارشكرًا؟طاثاتهممقمأعفلنببهجهَلِعملونلتاسكلوكان

فنكنزِاوجلبالأمهَ،أبأنجزهالذىالحدلِث!زارىوالدَفِيرالجدلِد،

)شلالربرج،جلألبهالنىلعملفىيالإخلأصلِطونهالذينالسكانبلِناليهجهَ

47(-ص88091،

وبماأقل؟أوأبخؤ-بأمانينلعرتوموبواللقاريرهذهنجعل!فهل

لِسبىدهالمؤك!41العبارةلسَلَخدمصحجعلتالملنَلكللأ،يهدْهالإحلللاس

كماكَاصزا،كانللعبارةالمُللنالفعلأنإلاالدكلَالَور؟أسارلِرليسطالهدوء"

:الصارخاللالىالأسلوبفىلِلثلاهد

المخاكمةبىالمئطمَةحاكم!ذَمy،491مالِو26قىبةلهثخبركم

فىاللصوصو)حلَجزبومبا.مدينهَالذعر.فىينلثرونكلألوالصًا،36

منخوفوهناكجلِدة،حالهَفىليسالذىبالمدلِنه،لموكزىالطمجن

47(.)صالَهدوءلسودهوالموثصمسلَمرهالعمللهَة!رار!

بينمنأنهوفثهاللومى"الموثَفئرلِر:وصل-لنَلهربعد-وحلِنئذ

النائب!لبإلىفقط12كَذَمَبومبا،مديتةفىعللِهمالثَبضتملصئا36

الموكفبوميا،سجنمن24وهربللؤالا،فىالعام

48(.)صالهذوء"يسوده

أنهور،الدكتالَولمعضلهَالقهرىللحلالمصاح!هَالمشكال!إحدىاق

فهىالبلِروثراطيه،علنىالمجازفهمنكتيزافرضهفىلهباهظةتكلفهَهناك

معلوماتلكنالمئنعجةاللقأريرإرسلعلىعازمينغليرأعضاءهاتجخل

إلى1(يرزنسكى)659-وزبلِثجو-فردريككارلوألنَمار.بالصدلىلَوحى
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-نظرلِةالمعاصرهَالقاعدهَوفىبالثكتالَوو.المحلِط11الفراغلَأتنِر(1بفلك

agent+العملِل theo--الرئلِسئالمسئوللِفرضخلِنماهمالالةمشاكللطفو

الدلعهلهنلِكونأنضوورئافليسلذا؟العميلعلىالمحخاطرمنكلَلِرًا

لونه.م!إلىالذالَلِةمخاطرهلُرح!أنللثكلَالور

والاملَياؤالابالدخل:كالمحعثَاد-الثكتاتورلِنعمأنالطبيعنىومن

بخبرهلِمرونولكنهم؟ديمقراطىكَائدلأىالمعروفهَغلِوالحكموملَطلبات

الأساليبأحدأنوهوالاسلَكل!يهَ؟الإمكانياتهنظوومنالأخريالناحلِة

جوائؤفإنأخوى؟كلمالَماوفبى.الاغلَلِلهوالدكتاتور،لإزاحةالشائعة

ملَللساو.بقثر)محإزفاتها(ولالمحيطةالمخاطروكذلك!لِمه،الدكتالَوو

مدىغنخقلِقلهمعلومالَاعلىالحصولكىْللدكلَالَورالرئيسلِهوالصعوبهَ

.(المحجاؤفهَ)مكافأهَهيكلتعقدهىلنَلعبلِلَه،

بأنالثَوليمكنالرلنَدلِد،الاخلَيارنظرلِهَفى،السابقعنولَعبلِرًا

عدمبمخىإلنَعارالَأ(3ْ،1أ!هلَبادلتواصلهانَلكلهَلهمورعالياه،الدكحتالَوو

لديهمأو(،5991كولماق،8291،ونلِلَروب-)برلِلَؤقملَبادلهَئَد114.وجود

أو1(،989ولِنجاسلَاو-)نورتَ-فيهاالموتؤ!لما7ا!زَامتت!يذفىصثعكلهَ

إ"ا199،)بروزوريسكىالالتزأمالَألالك"كا!،ححه،+س!11لتفلِذملنَلكلهَهنكأن

للَفيححذه.ممكنغيرالوعدهذاولكنمعاوتِه،أذىبعدمالدكلَالوويعدفثذ

لَكونماوعادة.النظامبدعمالمواطنلِنوعودعلىالأمرنفسولِنطبىَ

بلِن.تكوناللَىلالكمنوهعاونلِهالدكتألَووبلِنتكلقهَأكثرالمتبادلةالإنعارالا

الدلِضوأطلِهَ.النظمفىوافلعبالحكومهَ

كورانلَلِمورلِصثهحمَيقهَ،الدالىفب!يفكرالذكأمامعوفهَفىالعامةالمسَكله)كله(

والآراءالخاصةالمححلَقدالَابلِ!الانفصاممنيألَىبأنهبلطف)1991/5991(

يمكرلااللَورالمحاإ!:يقولال!سببلهذاالسلطوى؟اللظاملمواطنىالمعلنهَالعامة

أساللئا.بهااللئؤ
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اللطبيقومشكلةالادتصاديات:ابختمنهـج2-

منمجموعههى-لَجرلِدلِهَصووةفى-الدكلَاتورمعفبلهإن

5(،ورعالِاالثكلاتور)يين"اللبادلالَا!من!المعلاقلِهالَوجداللىالظروف

يمكنالمنَ!:لملعبلِلعلىالتتفلِذ.حلَميةليليملتوا!لَزافا!الوعودلمككولكن

لِرنجهاالتىاللدهلِاسالَامنأنواعبلَخفيذلَألِلِدهمدإبلفىالدتجاتورلِعدأن

-عللِهلِحصلأنطوف.لكليمكنالذىالضمانمالكنله؟الخاضعون

ثمرد،لإخماد.لمللِاسالَهبلغلِلِرلِعدأنيللدلطلِعفاللكتالَوريالوعود؟بلطلَزام

بينضدهمؤامرهَلكلنَلفأوالمهمه،المحصالحهجموعالَماإحدىلإرضاءأو

يالحفاظالدكلَالَورئلزِمالذىماولكنالمثتلِين؟البلِروقراطيلِنأوالعلللكريثِن

المجموعاتهذهمنأيافإنالطرلِثَهَ؟وبنفط!الأزمالَأ؟انتهاءبعدكلملَهعلى

الذىماولكنالث!كلَاتور؟للَهدئة،يغنىلاالذىدعمهاعنتعبِّوأنلِمكن

الحراسالأمنالحاكملمَخثْلِفيمجرداغتلِلهؤامرهَقىدورلعلبمنلِمنْعهم

حوله؟من

هىالثللَالَور،معضلةأنالمؤلفلِوىفذه،النظرلوجههَووفقا

الللملِالملاتفىلوجدؤهىالشائعهَ.المطنَدكالتلإحدىملَطرفهَصيغهَمجود

العائلا!،وفىالحكوميهَ،والبيروقواطياتالمؤسللدالَأ،داخلالثلِمقراطلِهَ

ساحهَإلىثظرتاماإذاالمنلسبلِلوعلىالأسوايَا.منكلَنرفىوحلَى

وعلىسلِاسلِة(.كبووصهَهنا)تفللمرالثلِمقراطه59َحفأظ3السلِاسيهَالآلاعيب

مقابلقىسياسلِهيبراهجالساسهَلِعد!حلِثالاتلخايالا؟ألَتاءفىالأخص

المواطنلِنيحفزالذىفماالمصادج.جماعالَاثبكمنالدعمأؤالأصوالَا

لعدمالمحكمهَفىالللملِاسىمثَاضاهَلِطللَطيعونلاوهم؟وعودهمإعطاءعلى

عليهلحافظوالدلِهمالذىالضمانهالذا.الانلَخابلِهَالحملهَأتتاءبوعدهالوفاء

لأخذالبلِرؤكواطلِه،السلِالدللِهَالألاعلِلاعالمإنأصوالَهم؟علىالحصوللعد

معلألِلِدهمالبلِروكَراطلِونولِلَبالل.لَيادلمصطلحالَماتموذجفىألِضئا.مكانه

تألمجذابوعدهيفىلاالذىالبلِروقواطىولكن،الللدلِاسلِنومعبعضئابعضهم

لِمكنكِلِفلذاللمحاكملإَ...لَقديمهلِمكنلاآخرلبيروقراطىأولسيالملى

مكانها؟لَأخذأنالتبالللعمليهَ

47



منكنَيرٍفىالبدائلِه)اللَىالمجلَمعالافىلَظهرالمشكلهنفسإن

يعضصوبىهَ)فىالأللعوالَىم!كلَير.فىوطبغافيها(محاكملوجدلاالأخيالْى.

بأتهالوضوحمنلكونذلككل11،عاللِهَجودة11ذوجلِدهذاملفىالوعود

العائال!،داخلوجلَىننفيذه(.يضعبذلكمنوأكنزلللَطللِىَ،قابلغلِو

والدلِهالطفليعدكَد)مثلأ،كمبادلالَأالعلاحَالْافُسِّرلاإذا.المشكلهنفلل!لطفو

لنَع!يخوختهم.فىدعمهممقابلرعالِهَ،منهنهحبمليتمدلمههامثابل"بلسداد"،

لِمكنلا-الأمرلِكلِهالملَحدهَالولالِالَأفىالأفلعلى-الحاصْرفيولكن

.(5()وعودنكثإذاطفلهممقاضاهَطبهاء

أسالبِلتطبلِىَكتيرعملنجرىالماضلِة،الأخيرهالمحعنوالَاوفي

عدالنخئرلِهَهذهفيهاطبِّق!كاللَىالمشكال!،للَلكالاقلصادلِهَالثظرلهَ

اللَنظيميهوالعدالَماالنللِاسلِهَ،والعلومْ-ْالدَانون،مل!العلوممنأخوىفروع

!التىإللِهاثوصلِّلاللَىللنلَافجنظزابأنهالَضحأنهإلاالعائله؟وشئون

وبلللببالاقَصاديهَالنظولِهْأدواتفىهامةلَغييوالَاإحدالَاالمحللالزمت

ا!قصقوضوحعدمجالحماإلىذالهاالسولَى.نظولهَفىالجدلدةاللطورالَا

إلىيؤدىممالَنفلِذهاصعوبهَأوغرسهاوصعوبةالاقلَصادلِةوا!لَزامات

علىرأللئااتثَالنههاوإلىبلالاقلَصاديهَللنظولهالمعلَادهَالمبادئرللدوخعدم

كبِرقدرفهمعلىيعلِنالف!رمنالمساؤهذافإنالوكَ!؟نفلل!ْوفىعقب.

السوهـلم،عال!قاتوخئىبلوالَانونيهَ؟والئلياسلِهَ،،الاجتماعيةالعالطالامن

غامضئا.الموضوعأصبحوإلا

الافلَصادىالنموذجإلىالنظريمكناللَحللِل،لِعملكيفولمعرفهَ

هذافىلَطفوالتنفيذعدمملنَلكلهْنفسأنأولألاحظالجمالهَ+للنلو!المعلَاد

للوظائفأدائهممثابلأجزالهمولدفعبها،العمالهلالجىَفالمؤلسلالَا.الموقف

المواطنلِن)مقاضاهَالاحلَمالال!هذهفىلَطورالَاحدولااسليعادلمكنلا،وبالطبعْ)*(

الملمدلَقبل.فى!لأطفالهمالآباءمقاضاةأوللسيالسل!،
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العملصاحبنكثإذايحدل!االذىماولكن؟العملطصاحبهنهميطلبهاإللَى

إذاأوالعاملاتهرب"إذالِحثتالذىماأو،أجورهملهميدفعولموعدهفى

إلىيلجأأنيمكلنطرفكلأنلُفلَرضضمنئا،سطِئا؟العملأداءكان

هذاوجودوفىصفر(.)ئظرنااللَكلفهَمىْيقللِلحثَهعلىوالحصولالقضاء

لَلَللناوىعنثماالعمالهَلللوقأننعوفالأخوى،الفروضوبعضالفوض.،

ومسلوى*ثلاالوازننقطهعندأجؤالِنتج،الطلبمعالعرضق!ىقِه

لِحصلأنالأجر،هذاعندالعملفىيرغبفردلكلي!نحلِتَب!ط؟عمالة

الوظيفة.على

أنذلكمناللَكلفه،.وافلوضناعدلماللنفتقلدرفعاكئرضتاإذا!الآن

قدالعملأصخابوأنملَردلِه،بجودةعملهملَأدلِةأو،اللَعهربيمكنهمالعمال

هو-الموقفهذاأليابأحدفإنالحقيمَة.لَلكاكلَشاففىصعوفيَلجدون

وعلى.وظائفمأداءفىجودلهممكىهعرفهصعوبهَ-ببساطهَالثوللِمكن

منيكونفقد؟بالسنداتالملَاجوينهنالعاهلونكانإذا:المناللللبدلى

وئعرضمون،داعٍبدونلِخاطوولْىأتهممئناللَأكد،العمللصاحبالصعوب!هَ

فثدالخلاطَهَ؟الأعمالببعضلِقومونكاثواوإذا.محلَملإفالثىإلىالمؤلسطَ

الأرلِكة.بكلىمشلىهوئدماالأفكار؟هذهضكلىْالعافليحصولذلكلكون

العامل،أداءمتابعهَالصعتمنلِكون-الأسبالأمنولعدد-القولخالصلهَ

صاحباذلكويكدشَف،يتكربالعاملأناطَرضذلك؟فىالاختلاففما

لُعرلِفمنأئهإلاعنه؟بالاللللغناءاللَهدلِدالعمللصاحبيمكنقد؟العمل

أخرىؤظيفهعلىالحصولأيمكنهفالعاهل:!*؟الأجرعنداللللوقلَوازن

لنَلئت،ماافعلا(:ثَولههوللعاملالرلثطدهَفالاسلجابةاالفروض،هذهظلفى

أخرىوظلفهأجثأندائمًاألمحملَطيععنى؟اللللَغنطِافإذا؟السولَىفللللِلَواؤن

بهيحدثالسولَىفمادام،أخرىكلمالَاوفئأ!الىلدفعهالذىالأجرتفلل!

فىالتهربمادام8،العقدبمقلضلياتللوفاءحافزلدلِهلظل!قالعاملْ؟لواؤن

لديهللِسالعملصاحبأق:ذلكفىواللللببالأداء.عنمفضل.العمل
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الحصولدائضايلمللَطلِععنه،المسلَغنِىالعاملهادامألعامللعثَالاالوسائل

حالئا.عللِهلِحصلالذىلَمافاالأجوبنفسأخرىْوطثةعلى

عرضةهىالطرياإحدى؟المشكلةهذهحلالعمللصاحبفكيف

عثابدمكنحلِنئذآخحر؟مكانفىعللِهالحصولللعامليمكنمماأعلىأجرًا

)الأجريفقدهكَدماالعامللدىلِصبححيث؟الوصفلفوقيدرجةالعاملي

الحافؤنفسلذيهمالأعم!،أصحالأكلأنإلاملَهرئا؟ضبطإذاالمملِز(

المؤسلللالَاتثفعههافويَاالأجورزلِادةشَحاولهؤلسلةفكللذا.بنلكللقيام

كلعندسيرلفعاللَوازنأجرأنالنهائيهَ.اللنِجةو!ونالمنافلمعهَ،الأخرى

لُحكلنالنهالِهَوفىالسو!لملَوازنمسدولِالَامنأعلىإلىالمؤسدللالما

4الأخصىهنأعلى%جوؤاتثعفعْالمؤلسلالأبعضأنبسببللِسالصنَدكلهَ،

السوكىغلِر-اللَواؤنأجرلأل!ولكنالأجر(،نفدسلِث!فعونالتواؤن)فى

إرادلهم؟دونعاطللِنسلِكونونالعم!أنإلىققطلِؤدىلن،-!؟كة!-!هول

المودفماهذا"المولَثبهَ".البطلهَمنبعضئاسلِواجل!!عاملكللأنألِضً!ولكن

وصفوكمطلثيهبم.العمامللِنعلىدعلطهَأواكوهالعملأصحابلِعطى

لِخثمالبطالهَتوكَعإنبثَولهماالوضعفذا(8491)للعلَيجللَزو--لندابيرو

!.للعاملئأد!يبيهَكأداة

قمتَلاًاكنرح.التأدلِب!لِهَالوحلدهالإمكاتيةهوللِساليطلةنؤقعإن

إلىالاقلَصادلثللطلمأمكنإداأنه)8691(سمرؤولحورانسيللو-جلِرلمى

بعضولَثَدم،عليةأجورَاتدفع)اللَى*الجلِدة"الوظائفبهأحدهما:ثطاعلِن

لِقدمالآخروالقسمالوظلِفة....إلخ(،أماقهنوبعضًااللَر!ابَ،اخَمالا!

هى)كما(مك)وظائفالخص!-هذهمنأىللدونالوليئهَ"11الوظائفما

فىالعاملينلتأدلِبالموتقبهَلبطالهَإلىالأهويحتاجلاحلِنئذشعبئا!معووفهَ

ماداملهثلذاdismissalالعاملعنالاللطلغتاءويملّرَالجيدهَ.ادظائف

)المحترجم(-ملالونالد-السريعةللوجباتاخلَصار)،(

05



كافئالِكونالاحلَم!هذاصردلِئة.الوالوظائفقسمٍفىالللعقوطلِمكنهالعامل

لَلماللعكلا-الصوذجهثتافىأنهذلكعلىوفضلاالعاملهَهالقوىللَأدبِ

أصيحلَما:المنالىسبلِلفعلىالاقلَصادلِهَ.للنظرلِهَالثَلاسلةالفرضلالامنكئلر

Notضكىغلِرالحرهَاللَجارهَ optimalخمالِهَفلِهالموغوبمنلأنتظزا

الجلِدة.الوظائفكَطاع

القوهَالاقلصاللِهَالنظرلِةحددلَما،النماذجمنالنوعهذاتقدلِمكَبل

يبعضأىالللدوهـلم-قوهَبأنهامنفردةالافلَصلادلِة،العال!اتفىالسلطهَ(إ

لكلفهبدوناللَنفطحذغلِالعيافى.أنهالنماذجلككوأظهرتالاحلَكار.ألنَلكال

لأعم!أساسلِهَولكنملسَمهَ؟-فثط-تكصنلااقوهَفإقالملكلِة،لحقو!ا

لAاللَبامؤلسلابَأنهوالتماذج،لالكالأخرىالاَتَاووأحدألضئا.المنافسه

هنالمسطَثَاةالأسبابأحثأِنكمافاوقًا.يحدلمحؤن-!هايلَحكمونوالذلِن-

منبأىالعفالةلَهَولاتردعأنيمكنهاالمؤلعسدةأبئهوالحقلِثَةَ،هدْه

لهم.أعلىأجوريصرفأوالعماهللِن،علىالذكَلىَالإشَرافؤلادهَ:طولِقلِن

أعلىأج!وروعر،-الإشرافعلىالمتقمَةللمؤسسهَ؟.فالأموالوبالنطلدبهَ

اللَكاللِفتثَللِلوسائلبيساطهَالمؤلسلهَوسنلَخلارلَكاليف،كلثِهما،للعامللِن

فالأموالالاقلَصاد،نظووجههَمنولكنالعماله؟تتاكصمنهعلِنعددلردع

لللل!أعلىأجورلفعبينماْحقلِقلِه؟مواردلَسلخدمالإلنَلرافعلىالمنفثة

وجهةمن-عللِهوبخاءعامللِها.إلىالمؤلسلهمنلَحولِلهجردلأفهاكذلمك،

،8591)بولؤالزائدالإلنَلواففىللللضيعفالمواود-المجنمعنظر

للعمالهَالبثلِلهَ"النظمفإن؟ف!لكعلىوفضلا8491(.ستلِجلتؤوتلنَدابلِوو-

ييانات)0991(جورلونلِثَلمالمن!:سبللعلىمخلالقهَ.نلاثجإلىلسلَؤدى

nistrativeءeدث!والإشَراقِةالإداريهَالعقالهَنسبهَجم! and mana!4!كنبلميهَد

أ5IAعامه/0/\111هذهْالنسبةوكانتمخللفة،لثولالزواعيةغلِوالعمالةمن

الغربيهَ،وألمانلِا.الثِابانفىه/ه4وتقريئاالأمريكيهَ،الملَحدةلولايالَأفى
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حيثهفىاكلانظامللاهلَمام،ملثرحدلمحتلطوروفىالطللويد.فىه/7ْ!2و

عللِها،العملالمفتوضالتاللِةالقطعةالعمال0بالللتلام)حلِتَا،"Just-ول،-ءثأ!

الإفَدحرافأساسيهَيضفهَدمحي"النظامهذا(..العيوبمنخلوهالِدوكعون

لهم.)لاَخرلِنملَايعهَعلىالغماليُحفَزافظامهذاظلفىلأئه؟الدنَدحسصى

هenforcementاللَنفلِذلصنَدكلهَالحلالسلطهَ"11لُقدّم،العمالة!وقفىو

أداءلسلَطلِعيدلِلةآللِالَاهناكالعماله(،لللولَىفى)وحلَىأخرىأسواوَلموفى

العللِه،الجودهَذالَااللدللعسوهـلمحإلمهنأخذ،المثالسبيلوعلىالمهمهَ.لالك

السلعييناللَمييزالمسلَهلكونلِسلَطيعلاالدنَعراء،ْكَبلفلِماأنهافلَرضناوإذا

سلع.إنتاجمنالمؤسنمهَلِمنعالذىفمامنها.والسنخفضهَالجودهَعاللِهَ

بعد8391،)لثلابيووالجودهَ؟عاليهَسلعكأنهاوبلِعهادهَ،الجوهنخفضلهَ

لنَلركهمحاولهَلللبلِطمطلبهلنَعووطثالثهَعرضوا8191(لفلرو-كلاطِن-

عملالها:غلث!

المستثَبللِة.للمبلِعابَألَولمحعهناكيكونأنأ-

جماللِهكبائغْلسلعٍ،الماضىفىبُنْدد!سمثة،للشَركهَلكونأن2-

المجودهَ.

عالةالسلععلىسعريهاعلوة"1تلطلللمأد!يجبالمؤسساتأن3-

الغلث!.لردعوكخدمةالسمعهَ،فىالطللا!هَاسلَنَمارالَهاعنللعوضها،الجودة

من.المطللتلمهَللعدوهَالححاللِهَالثَلِمةفإنا؟الغلنَ!اعدم61لشروطوطبثَا

مكاسبعلىللتغلتالكفالِةفيهبماكبلِرهَتكونأنيخاالصلللَقبليه،المبلِعات

العلاوةوجودمنفالفكِرة(.الشركةبنلمعهَالهبوط")11الكن!منالواثهَالموة

عرضهاكماأوالمؤلسله،فىالوثولَىبلللببالمطللهلكلتزودأنهاالسعريهَ:

1لحمالِلَه"مالأللمؤلسلةالمسلَهلكلِدفع-و-لفلر،كال!لِن "protection money

هطتاوفى.علله"اللَعاثدلَمبماالوفاءمنللتأكدسعولِهَ!وهلثَلكلفى.
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المنفذهَالمحلكلِةحقوقمحلقحلاللَىهىالنفوذ،وللِلل!اللَمَة"(1إنالمنظوو:

ففى؟هوكمافا!الىكماآخرمعنىفىولكنالتففيذ؟مدنَدكلةحلفىقانوفًا

11overالأعلىالدفعاكليهما،يموما paymentبحلالسعرلِهَ(العال!وهَأو)الأجر

الغدق.صثبكلهَ

ولنبدأالطلياسيهَ.ْالحلِاهفىاللَفكلِرمنالطريقهُهذدفلنطبىَ،والآن

المواطنلِنتزوددكلَمالصريهً،أمكالْلأديصراطلِهالحكومالَاكلْأنبملاحظهَ-

الأمننِخدماتولَقدم،ومدارس،وململتشفياتٍطرقًا،لَبنىفهىبألخدمالَا.ْ

فالحكومةالدكلَانؤؤيإت(.)فىولَكبت!الل!د!ثكانتحمىالتىوالدفاعاكاخلى

11لِزودفدأوالسلِاسى.الدعممقايلللموا!لنوالخدمالَاالللدلعلالكلَقدم

التىالللثَدرلِعالامنمالنَمكلإلىلؤولبسلِاسالَاالمصالحهجموعالَاالنماسهَ

الدخولعلىوقابهَفوضأوالجمركلِة،التعرلِفهَأو،الدعمملر-لَحابيهم

فىالمساهمالَأمقابلفىمحابلِهَ....إلخ،ضرلبلِهمعامله،هحِننلنماطفى

و!الللملِاسلِة،الفادلاتمنلنَلكلأىفىأنهإلا.الالحَخافِيَ.الحملات

اللللاسةبينالعقد"11للَلفيذثالتَطوفيوجدلاأنهذلكْتانيهَ،مرهَالمحطلنَلكلة

وسمى.عقدكطيكبُلمالحثثة،وفى،والمواطنلِن

عنالانلَكاسمنالساسهَلمنعالذىفماعثَد؟وجودلعدمونظرا

مةالحكوبأنفالالهام،لِرلَدوق-الأخِانمنكلئرفى-طبغااللَبالل؟

انلخابيهَ؟حملةأىفىسماعهالنَليوعاالاتهاماتأكثرهو11بوعؤدهااخقَت11

هناكفسيكون"دائفا"،يفغلونكصابوعودهمبالوفاءاللل!ماسةلِثَخلمإذاأنهإلا

لِحافظلماذاال:الللنؤينتىلذأفردلِه.حالهَأىفىذلكبفعلألَهامهممنقليل

جانلأعلىممالكتسؤالويوجدإلأحلِان؟منكلَيرفىوعودهمعلىالساسة

المحواحئف!ندحفزالذىها:السياسىالسوقىللمحدط'Demandالطلب"11

الدعم؟للَقديمالمصادحومجموعات
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لِمكنفالغلنَ!:النا!جوأسوا!لمللعمالهَفكرهللذىملثلابه،الحلولأحد

عندما:منعه

.الأطوافبينملعمتثَبلىبلَفاعللَوكعهناكلِكونا.

الغش.عثمأساسعلىسمعلَهابنلَما!الأطرافتكون2.

الللتنَمارالَهمجمنللعويضهمالمقالِضة؟عندعالوهَالأطرافتتلالللى3.

للغش!.رادعاولتعملالسمعةفىالسابقة

ببناءكَاهلماطويلهَ،لمددكمؤلسمالَأالسياسيةالأحؤابلَعاسِلَللَا،والآن

سمعتهاكْىجوهرىتصلِبومع،الحكمفىالسايقَأدائها.أساسعلىسمعة

61وبرلِلَون)جالولَىالمسلدبللِه 9 A،ويرولأ،88091وماولنَمكولِنجسلَأ

الأسوالَىفىرشلِدلِنكبائعلِنالحافزنفسلهمالرلنَميدلِنالللاسهَوأن(،)879

)ولِتمانوعودهمللَصدلِىَالأللمبابببعضالموا!ينللَزولِدالاقلَصادلِهَ

الذىالغش"11ضدالحمالِةإلىالؤلنَلادذووالساسهَلِحلَاجوبالملر.839

أوأنْلمواطينلَضمنآللِالَأعنللعيبصَؤنبأفهمذلكدا،المواطةبهيثَوم

يثلَرحوعغومًا،.الدعملَقديمقىعللِهاالاعلمادلِمكنالمصالحمجموعالَما

11بالاسلَتفارالَا!السلِاسيةالأسوا!اقىالمحلَبادلهَالغلنَ!ملنَمكلةفَحلًأناالمؤلف

11السياسىالولاء(1غوسبصى-بعضئاببضمهاالأطرافلَربطالتى

جانلامنالمدىطولِلهَكخصلهالولاءمصطلحالمؤلفويُعزف.الدعمأو

691لنَلوارانظوممالكه)للعرلِفالَامؤلسعه،أولهلئهالثؤد Aوألِضئا

11الوشلِد11الحولاءعِناكاتب.سيتكلمالأكبروللجؤء0791(هلِرلنممان

)3(إلى)1(منلنَدابيووفَلروطاستوْفِلِ!إذاالمث!:للدبلِلعلى

برلنَمد.حُفؤلَهقدتكونفالخص!

مركؤللِنمؤلسطلِنكمملكين-الأقرادبثلالسلِاسلِهْالأحزابوبإحنس

لِمكنكيفنوىأنالممكنمنلِجعل-للثيمثَراطيهَالسلِاسلِةالحلِاةفى
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طويىَكالُددستوفيانو)2()1(قالدنَدرطانهكانه؟يلَخذأنالدمعياللمىلللَبالل

لالئخزابالولاءأوالتمةيعضلِوجدحلِنماالث!يمقراطلِة،السلِالعدلِةالمتاكتلهَ

سوءمنخللفىلَلللثطكَدالدهلِاسلةالأحزابأنالطبلِعىومنالللللِاسيهَ،

أوكندافىالمحافظاللَقث!مى.الحزبوأثدار.فلكلدلِهنموكنَلِوونالسمعهَ،

لمحلبلتو.عبهاكَريبهَكرديهَحالاتهىالطالياكْىالمسحِىالديمقراطىالحؤب

اللَىالأحزابعلىالتاخبونيلقطهااللَىالمحاللملِهَللع!ويالَاكمن!الذاكرة

الغدقَ.مننمطفيهااكلَدنَدف

11العقائد11لدوربسيطًالنَمرحًاألِضئالُقَثتَمالسلِاسلِهَ،الحثِاهَوتثْسلِوْ

الخؤبفعقيده1(:)579داونزالكالثلللِكىاللَحللِلعنيخلالفوهوالسياسلِهَ،

الفعلىالأداءقاسيمكنمثَابلهافىاللَىالوعود،منمجموعةببساطةْهى

ثدعمَلِدلَه(عنبعيذاالانحراف1الغلث!كانإذامماللتأكد؟الحؤبلمملكى

فىالبساطهَمنأكبرجبىهرئِادورًاللحؤبالأيدلِولوجلِهَولَعطى.حدث

فالعقلِدةللحؤبإ؟داوتزخصصهاالئى)الأدوارالمرلنَدحلِنولسَملِهَلَجملِع

التاخيين.لدثهالحاوسهى

لِهمصاإن9؟ثلمطد!أءعالاملَيازأت)3(-لللفَلرطالللدياسىاللَمال!فما

تؤهلهمالتىوالسلطهَ،الموهو!هَوالمحكاتهَوالث!خلالمكاقاَتهو-اللدهالمطَ

إنهاحتىالدلِمقواطلِالَما،هعطمفىالضخامهَمنوهىسلِاسىبمنصبللفوؤ

لَوجدهنا،الاهلياؤالَ!أنبمعنىالسلِاسى.للغلنَ!جذرلًارادغا!ونيذالها

ول،ااهلا1إمافالدمماسهالسباسلِهَ!للدمدلطةdichotomousالنتائلِهَللطبلِعةنلَلِجة

جاقبمنالولاءلِحفزالذىهاإنَارهَالأكلَؤوالدلمؤال".oاutهنك11أو

11"للعطاياهقابللَوزيعأنالمؤلمفيثترح؟المصلحجماعا!أوالمواطنين

الثورةهذالِلعبالأحلِان،كتيو--منفىالإنداجلِهَ(لَلَجاوؤ)مكاسبالسياسلِهَ

pork-barrelالضخمهَالملنَلروعالَاهماالوشلِد،الولاءيولدانمئالانوهناك

projectsَحلِنمنمناكانَعلَهلجوىوكلاهماص!!!ولهولء9.السياسلِهوالمحلللوبلِه
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)فرلمحجونالوابمجلسفىالسطِاللليةبالمناورالأالخاصهَالأدببالَافىلاَخر

1(.819وولِنجاللللالنَلابسل،791"

،خزانمشروععلىسلِاسىيدحصلأنالمنَال:سبيلعلىلدقوض

الصحتاللَحلللفإندائرلَه؟فىللفواطنلنضمخمصنَلروعأىأوكويرىأو

لِكنلمإذاالحقلِقة،ففىللم!؟مضلِعهابملنَلووعأنسلِكلنَلفواللَكلفهَللعائد

لهذافلللاندلهملإعطاءسببالمواطنلِنلدىلِكونفلنهذاغلِرَالملنَلروع

يالنلِايةلَضحلِهأىلمجذللااللللاسىلأنالكوبرى؟أوالخزانمثابلالسلاسى

كةهولطءم!+الفىالموظ!فمنلِطلبمابقعلبمومببلللاطةولكن؟عنهم

إن)أىللمالمضلِعهَالمشروعأن.حدوإلىالآخر،الجافبوعلى.الرسمى

ثفعهمالأسباببعضالمواطلتنلدىفإنْفعلأإ؟مطلوبالضشمالضَروع

لهم،الملندووعتوفلِرعنهسئولالندلِاللعى.الحزبأوالنعياسىبأنللاعلَقاد

الفاقحذفعنصرأبمز،وبدقهَ.دعمعمقابلفىالمستثبللِهبمصالخهموسيعتنى

الملنَمروعبأنالادعاءلِط!نطيعالسياسىبأنالإلنَلارةلمامهوالملنَلروعفى

ووظائف،وآخرونأ(!V)4فريجوناكَزحهماهوذلك،جهدهنللِجهَ

eالمحسوبلِة jobكهءpatronفالمشَطروعاتلذاالطرلقلأ.لثئ!ئفامً!لَجرى

السسياسلِة!الأسوالَى)فىبالضبطالممالبرهىالمحطموبيهَووظعائفالضخكة

الخسارةحجمويتاسا+ثلَصاديةإ+االأسواقأ)فىالأجوروعلوالاللسعر

حالةفىالحثيةلالبهاجلِهَ.المئجاوزهبالأجورأوالصنلروعفىالفاقدبكملِهَ

المحسوية.وظائف

اللىالمكافاَلَأقمهَبإجصالىيقاسأنيمكنلاءللوالرأسمالىفالرصيد

منللِمثُابلالإجماليةفاللَكاللِفعامهَالسلطهَفىاللياسىالحزبلِوزعها

--rent!ول!ظالوبعلافلَتاصالطلللِاللدلِهَالخدمالَا seeلَ!الوك7591،)لمجوزنر

كرلِبة-الَاسنوفىمؤخوَاملبَعهولماوففماتقاسماغالبًاوالتى67911،



سوقفىالتكاللِفتلكولكنالاقلَصادىِ،ابسولىمحيطفىفاكَدًاتكونكَد

المبادلهtransactionَعمليالُا.لَكاللِفمنتقللمفيدهَاستتفارالَاهىالسلِاسة

السلِالللية.

امتيازًالَتسلماللَىالمجموعهَإننقولأنندهلَطِع:ال!وكخالصلهَ

لديهالِكونالللملِاسى،الحزبمق(rent)أخرىرلِيهعطاياأواحتكطريًا

مللملقبلأ؟بمصالحهمسلِعلنىالسياسىالحزببأنللاعلَثَمادفاسببأقورً

المجموعهَأنلِعتهدونالللالللهَفإنيُسحب،أنلِمكنrentsالرلِعالمثَابلولأدْ

لِوفرالرلِعمقابلفإنلذا؟الموالىبالدعمالمثَابلفىالسالدهةستمدالمفضلة

ولخدم،للحزبولائهاأودعمهاعنالمجمؤعهْللعولِضيالضروريةالمؤالمحا

والمحلللويلِهَالضخمهالملنعروعا!فإنذلك؟علىبناءللغلنَ!.كوادعألِضئا

الفواطنينقبلمنالسياسىالغدقمشكلهَلَحلاللمطَئمارالأهىالسلِاسلِه

كالأسعماوالطريقةبنفنىلَمافا(،السياسيهالألللوالى)فىال!عالحوصجموعالا

لملرالكلىالرصيدوسنسمىواللم!ملعإ،ْالعمالهَأللطوالَى)فىالأجوروعلاوالَا

loyaltyاللملياسىالولاءرأسملالاسلَلَفارالَأ،هذه capital".الأوصدةولالكأ

وأنطوئلِوجالوتى-جلالويجىكلمباشرهَبقياسهاكَاموكَد،للمياسكابلهَ

السلِابدهلِهَللائحؤابالولاء"النسبالَقدلِراتأعدااللذان91(98)فورشلنا

الأمريكلِة.

الفاكَدلَقضمنفهى،إليهلُوصرَماأحسنهى،الحلولقلكوكانلَا

المللى؟للدلِمقواطيهَعص!+س!ج3ولهأمضللهَصورهَلِكوتانأنهمالمعنىوالفللماد،

بوعصدهم،الوفاءفىبساستهمالمواطنونيثىَ،المثلىالسيلنارلِووضعففى

لمعلَقداتهمالطضالمقابلفىالمواطنلِنعلىالاعلَماديمكنهمالساسهَأنوفى

الفلِذلحاللِفأنضفنئالِفدرضالمنَالىالوضعولكنالحزدبِه؟
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nforcementالأس!والَىمنَاليهَبلِندكَلِقلوازنفهناكلذا3صفر.هىء

اوكلا!.الطللِاسهَ:لعالمpoliticsاللمعلِاسيةالمناورالماوهئليهَلالفلَصادجمأ،

11.التتفيذتكاللِفلَجاهلفقطلَمماإذاالمفلَرضة،بالطرلِقهَوظائفهلِؤدى

بلِنلهائلهَالفجؤةلَجاهالعلِنلِنمغمضىنمكثأنعلينالِنبغىوماؤال

منالللفلذلملتلكلهالوظيفيه،والمحلللوبلِهَالضخمهَالملنَلروعالَاأساللبحلوك

أنإلىالتالَديرهذاولبمينبهناآخر،جانبمنالدلِممَوأطلِهَوالمنَاليهَ،جانب

لدَوموأحلِافًالعملأنللدلِمقواطلِهلِمكنحلِثالأقضلالطولىمن-كلثؤاهتك

المواطناجلَذابهىالثملِمقراطيين.للساسةالأساسيةالمشكلهَإن.بذلكفعلا

وهنك.وبمللعانثلَهمالاعتقادهذاضوءفىللعملناخبيهموللَحفلِزبهملالبهمان

لِقتوحالمئ!:لللبيلوعلىبها،القيامالأحزابألسَلَطلِعاللَىالطبرقمنكلنِز

لِمكنالتىالم!هَالأدواتأحد!العقائدى"اقكر11أنأ!9)ج.ر.لوبَ

لوجههَكَوئِادليلألَقدماللَىالعلميةالأعملوهنكبها،!للَؤمواأنللسالمحطَ

وبندر)لوت-العامالمطلحألِضئاانظر991(0،و8791لالك)لولأالنظر

هشكلهَلحلأحوىآلِه91َ(لإبورْلْر)5ورينننعاردلالْدوْاكنؤحْودد.6991(.

التلثلريععلىالافلَكاسالصعبهنيجعللذىالدضاءاستقل!وهىالتتفلِذ:

منكنَلِرطكشكوبثؤن.المسبقللكلَؤامكأداةالعملفىولِساعدملللبَقبلا،

تأليفي!حنقدأنهرلِبولاالوظلِفة.بهذهلَقوماللَىالأخرىالمؤلسعات

وبماالحلىالسلِاين.هذه.وفىالنظروجههمنالثلمثَراطلِلأعنمطيركلَاب

اللَىالصحافةحرلِهَبئأكيدالحاكحنم،سلطهَتحدلِدهىإنَارةالتقاطأكثركانلَما

يفكوونمااكتشافمنألِضًاالحاكمتمكنولكنلندَده؟ألباعهفقطلحرولا

للمؤسسالَالَسمحالحاكملإزاحهَءبىسميةدللطَوويهَولللائلوبلَقث!لِمفلِه،حقلِقهَ

بإرلمملباللَمهَ،الجدلوهَا!لَزامالأوللفلِذاللد4عال!الابئلصِهَالث!لِضَراطلِهَ

ظلتحتلِمكنمماأكلَؤهباشووبشكلاللَبللللِط،منبكثيولالمحإلنَدارات

هذهفىسلِئًاأذاؤهاأحلِافًايكونقدالدلِمقواطلِهَأنوَرُغْمَالثكلَالَوريالَا.
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آ!خر،بدلِلأىمنأحسنلَفعلأنمنهانلَوكعأنعللِنانظرلَافإننا؟الجوانب

الدكلَالَورلِهَ؟موضوعإلىوفعودعِوننا،نَصْبَالئقطهَهذهوضعمعأو

معضللَه؟لحلللدكتاتورالمعاحهالإسترالَيجلِالماهاولنوى

r-!ألسلِاشهلة:السلطهأدوا

للمبادلاتالذاتىالتتفيذلافلَصال!ياتالثَصيرةرحلتاهنالرللمالهَإن

محللَحلأنيمكنالتىالأدوالَأمنعثذاهناكأنهىالنمابق،الفصلفى

المبادلالَا)+(.بحدوتَلَسمحوسائلأو،الخارجيللئتفلِذالمفثودةالآلية

أنهاالمولفلِمَلَرحللدكتالَور،الملَاحهَبالاسلَرالَلِجيالالِلَجلقوفيما

لأ،ولل!هأ(1.و"الولاءحعهس!ع"،وله،33"الثمع:قئلَثِنبلِنلَجمعأنلمكن

علىلُفْحرَضُس!33!هئس!!طكلِودهوالمَمعأنإلىالمؤلفويلثطلِر.

والقيودالصحاثْهَ،حرلِهَعلىوالثيودالحكوهة،اتلَثَادقىالمواطنحرلِالَأ

لنَمائعهوكماأوابحكومهَ،ضدحمالثهاقىالمعارضةالأحزابحقولَىعلى

أووللنثَاياتللمجموعالماالصر!حالحظرفىاللنَعموللهالدكتالَوربةظلفى

ولهذأبنفعمها،اللتفبذملنَلكلةنحل.لاالأسوا!أنهوالنحللِللهداالأخرىالائازوأحد)،(

ولكنقانونلِهَ؟تتفيذقوىلَكونأنيمكبنواللَى-الخاربخِةالموىلبعضدَوئفهنك-

قعاللِةعلىتساعدواللَىالليامعلِة،الث!كلَاتورسلطهَضمنْأيضالكونأنلَسلَطلِع

النيوكلاسييهَالاقطَصاللِهَالنظريةقوإعدحقائىَخل!منأخر،وبمعنىالأسوا!.

لبحتَالموءأماممج!لا،مكلفوغلِركفء!انونىنظامفعللهَغلابمعالبحلَه

للكفاءةنافعهَلَكونكَدالاسلَبداديهَوحتىالسلِاسلِهَاللَث!خلا!بأنالمسلحبهَغيرالفكرة

!!ذاللقائئِا،المحائماكللَلكتحلالأسوا!تظويةيأنوالمحلإ!ةالاقلَصمادى.للنموأو

الدرلسكاقوربماصحلِح.غلِرَهنطقياهذاكانوببساطهَعامهَ،بصفةالاعتثَادكان

وللِلل!روسلا.فىالاقلَصاد"لَحولِر"لمحاولهَالكارلَنِهالنلَائجبعدجلِد)الاَنفُهغلمحد

لمحلك؟يعملكيفعنللسؤالأو.اقتصادىنظامفىالعمليةتلكلَمَييمفىبدلِلهنك

إلىلؤدىباعلياوهالاقلصعادقىاسبَادىكل،لثخلوفضلِمكنلااللفصلِلببعض

القضلِهَلككنناقش)عثماالنَالثالجزءفىسنرىوكماالافتصاديهَ.الكفاءةلَمَللِل

المل!وثَعه.بالطرقدائفاوللس-كلهمللِلى-منهمعدلِذافإنبلَوسع(،
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أنيجبفعاله،الثَلودهذهوللَكونللحكومهَ.المعاديهالسلِاللللِهَللأحزاب

الإخل!علىأحثدة3ولهأ3عقويالَاوفرصْ،المجماهرعلىوكاب!تصاحبها

أبعدإلىالصارمةوالعقوياتالسيالللى،اليوللسمنكوهَوجودإنيالنظام.

الحكومهَ-ضدالمعارضهَتنظيموخاصهَ،الرأىعنالتعبلِرضدمدى

اللخذلِبالعقللهَ،الأمؤاضبمستلنلفىinternmentالإيداعأو)السجنومنها

torture'أشكالها.لبكلللدكلالَورياتالكبرىالوصمههى(والإعدام

لاجزئئيافهوالدكتاتور؟معضلةحولالدَمعاسلخداملِللَفكيفأما

المواطنينحكمازدادكلمارألِنافكما"لِنلنَدئها"(..هوالحثَلقهَ)فىذلكلِفعل

هذهلحلطولثهَهناكأنإلامنهح!،الدكلَاتورخوف!ازدادالثمع،طرلِىَعن

خوفلأهرلاحقًاإلىأنسينلَهىاولقمعأكتؤ.ادهمطللَوىزلِاوهىالملنَلكلهَ

الخوفإلىلِحلَاجلاأنههوبللللطلسببالاتحسار،قىسلبدأذالَه،ْرالدكلَإلر

فلَزالِدبه.لالطاحهَوسائلعلىأيدلِهموضعأوئتظلِمأمكتهمإذااللنمعب؟من

هذالِتجقىَفلكىأخوى؟مشكلهَلِلللببأئهإلاالاحلَم!؟هذالِقللالقمع

الاعتمادلِكونوقدكاثة،سلطةللدكتالَورالأمنكَوىمنبحمنلابدْ،الهدف

الرئلِسىاللَيدلِدئمل!الأمنقوىلَصب!حكَدالنهايةوفىهؤكد،غيرلحي!

ببذخالإنفالَىهوالصنَلكلهَ،هذهلحلالواضحهَالطزلىوإحدى.الحاكملنظام

أخرىطريقهَهناكإذالوحيد،الطريقليسذلكولكن.الأمنفواتعلى

هذه)1111(بولكألنوصفوقدالسوفطِبى(،)الاتحادسلَالينباوتبط!

كبَ:عندهاالاسلَوالَلجلهَ

فهمولكنهساطا؟لاجئاأوالصفوهفنللس،دالههوألمفَهعبكرجل"..

ئِحكحمأنإلايمكنولادائفا،محكومًاكانالروسىاللفَهصأنفمَط

العظِم،بطرسثبلهمقفهمهكماذلك،بىوالمفداحوألمحلألاة.،بالخوف

خوف،حالهفىدْالَها"aPParel".الوضغعلىالحفاظهوألرهيب،ؤإيفان

لِبقىالخوفولكنلَتجر"ا!لهامات؟قدابفَمص..إلىبدورهيندكلماوهو
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فررألسرى،للبولسِىكرئيسعاملِنلِاجودااستكص!فبطدوفا...

عهدهسُقَىالذىلِزهوفوخلقهمفه.لللَخلصحَانألو!أنلممتالدن

هوعاشوقد11،لِرهوفيدفَملِنا+ر!سدافىالإرهابفىنوعهمنبالأسوأ

و!اممنهتخلص،سلاللِنثررهالذىوكثهحانوعندما،خوففىنفسهْ

357(.)صلالصملله

أحدوكانلَمافا.كامالذليللبىسلاللِنلاسلراتلِجيهَالوصفوهذا

11"اللنهافللعلِهَعلىالَأكيدهو،الخوفبتَتجاحفىالأخرىالمهمةالعناصر

بممانذلكأنكيفط).891(بيلرسلِورينولِصفالحكوملِة.الهلِئاتبين

سلَالين:الدهلَراتلِجلسههنجؤءًاأيضئا

الخ!ركانألِفناولكنهالرثيسية؟الأداهَكان،ذاتهالسرىالبوللِسَإن

سلَالين.مدَأبلىفىنفوذهبثمولهلسِمحلِكنلمسلَاللِن،علىالوئديممى

جلأبوإلىالإداريهَ.ولسياسا!الترسِباتمنبطدئِحخمهكانفلالَد

)سُفىخاصلمحيممموجودأهميهَأكلزهاكان،بستالينالخاصهَالسكرتارية

للخزبالموكؤيهَالسكرلَاريهَهيكلىداخلالإدأريهَ(الأجؤهَثسملاحمَا

الداخللِسهَألمحلفَمؤونعىللإفَيوامْاألصلأحلِالألهأعطيتال!نَثلوعى،

مسئولىكيارلخعبِنل!حيالطَستطينأحتجاز-السرىللبوليعى

لُطًدللكىلمنلافسهَالأجنحةمنيُخدارونكالواماغالناالذبنألشرطهَ

المخابر)تجهازاحلَجازالصراعا!-ملَناغهَفيادةوجودإمكلأسِهَ

إلىأدىماوهوالسرىالبوليسعنالمسلَكلشبه)أولضأ(العممكرية

معيهَدمنافسةفىنحرياتوجهازالمعلومالَا،منمسنطةفناةإلِجاد

جهازعلىلَلاننِرهلهكان،باتلَظامالملَكررعْلِرالتلظحِإعمادهَبالشرطة

هلِكلينإلىالهائلهَالاَلةلَقسلِممنسَكونأهملِة،)كثروكانالدفَدرطهَ.

(NKvDثياديين MD)وNKGD)MGB).خدما!وفصل

الأمنوحدالاعلىالسططوهَعناللَجسسومكافحةالداخللِه،ألايممدخبارات

.3(.ه)ص)!+(الصثكريةالداخلى
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ألطر!أحد!و-شىءكلرغحذاتهَحدفىألدَمعفإنلذا

سًةلىألدىوألمضاعفا!الدكناتور،مضلةلدحسلِنالأوَوعلىأو11لحل11

يمكنطوكَل:بصهَلَناولهاي!نألدكلَلالور(نظروجههَ)مناستحد)مهمن

لها،يدفحمازيادةلِمكنالأمنفمَوالطَأكثر؟كافثمعهنالثلِكونأن

بوسلأللألخوفمنحالهَفىبهالحققظأن!مكنالموالَأهذهفمنلى

جرا.وطملمخلَلفه،لهلِئاتبينالمنافسه

ورُغْمَ.النظممخلَلففىالقمعانتشارمدىعلىجنرلِهَلنَلواهدولَوجد

الملَاحهَالمؤشراتمنمحدًافإنْهناكفكريا؟السياسىالقمعقلِاسصعوبهَ

11المث!نل!هَالمحرياتمؤلنَعر"هوشهرهَوأكلَؤهاأخسنهاكانوربمايلِنهامن

mالحرلِهَبلِتسدنوئِايصدرهالذى House؟Freedكبلِرلعدد!739عاممنذ

إلىحرلِة(،)اكلز!وكممنموضوعلِاالدوللَرلَلِبوجُرى،الدولم!

المسجوتينعددمنَلعواهلعدةأساسعلىحرلِهَ(،)الأقل7وقم

الردلماهذهولُراجعجرا.وطمَّالصحافهَ،وحريهَاللَجلِر،وحرلِهَ،الدللدالددلِلِن

اكاليملِلِن..كَبلمن

البلِانالَا،هذهمنالكاقىيمالقدرالاقلَضادلِونلتثفعلم!ولِلأعهدوحلى

عنجلِدةنظؤلِةوجودغيابإلى-لنَلكبثمون-الرئيطلىاللدلهببولِوجع

ال!.المحددالَأبعضفإنالاَخر؟الجانبوعلىالسيالللى.القمعْمخددالت

جاسلربياناتوبالمملَخداماكَلَصاليه.هحث!دالَأهنىالمحملِامميهَ،الحريةعن

وملَغلوالَاالعواملهذهلمحألَنواخلبارالمؤلفحاول1()829بللمطنوجون

لَمامًا؟هحددهَلَكنلمالنتائجأنإلاالللعلِاللللِة؟الحريةعلى،أخرىأكَلَصادلِهَ.

لَحطِه،فى،الحكومىاللَدخلمسلَوىلَحللِلعندفإلهالمث!:سبيلوعلى

التالَجنمومعدلكانوكذلك،السياسىللقمعجوهوىغلِومحدِّدأتهالضمح

إلىالصالرالأ.وتلللبهَ،الحكومىالسنوىالإنفالَىوملَوللمطالإجمالى،القومى

حجغأوالأجتبلِهَ(،لللَأتترالَأا؟للاطفلَاح")مؤشرالقومىالن!الَجإجمالى

الفرذدخلهسلَوىهوهـعxplanatoryالوحلِداللفسيرىوالملَغلِر....اللللكان

معمامان!كلبأنالافلَراضأماالللتلِاسي.الثَمععاملهغعكسئالِر!بطالذى
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اقإذألِضًا؟لُرفضفهـدالصفر؟لَلمعاوىcoefficientsالعوارولالك

وفلِىَارقباطذالَهالمطدل!لهَالملَغلِرالَادالككلأقواحتملالإمكأنلِةهذه

الناحلِهَ،هذهفىلللَددمالوئلِسلِهالعقبهلَكونأنولمَلَرحبعضًا،بعضهامع

اسلَخثموكْدبعضها.معالملغلِرالَاهذهاولَباطلكلِفلِهَقهمتاعدمهى

متعث!داللَحللِلفىالمدنيهالحرياتِهؤلنَمر8791(-949!باووهـ.)و.

-وبريووسكى-)آدمولخصالاقلَصادىِ.النمومحدداتلفحصالانحدار،

99لوهنجوفوناندو r!محاولهَفىالدراسالَامنعذدفلَائجللِهوصل!ماأ

الافلَصادىِ.والنموالدكتالَوويهبلِنارلَباطأىهنككانإذاهالرؤيهَ

منالفوعهذافىوجدماكَوة،أكلَؤهاكانربماملَمازحِه،تلائجوؤجث!

الاقلَصادى،والنموالسلِالللىالاستمَواربلِنارلَباطهنككانإذالأدبيَات؟

ويثربيالَريسو--برونتىالموو-بورنر-سيلفلِووجدهلماوفدَا

--وكناكسلَلِفنإليهلَوصلماإلىلِشلِوماأيفئاهنكأنكما)5991(.

،النظامنوععناسلَقلطهافىالملكلِهحقوقبحمايهَبأن)5991(كيفرفلِليب

وآنَار،القمعمحددات!تشافالرئلِسيهَالعقبهولكنالنمو؟معانجابيًالَولَبط

قصورولكنالبلِاناتفىقصوربلانَبثوالاقتصاديهَالملَغيرالَاعلىالمَمع

النظرلِة.فى

الولاءلَراكمعلىالعملهىالسلظهَ،تراكمللَحقلِىَالأخرىوالطرلِدلآ

من،المؤلفاقترحهأنسبيَماهويذلكللدَلِامالطر!وإحدىالللياسي.

فىكرلِههَالمماوسهَهذهكانلَاإذاولكن؟rentsالعطالِادوؤيعودلمائلخلس

هقاونةالمقامهذافىشاحبةكانلَاأفهافلللنرىالث!يمدواطية،النظم

الكلالأ.منالئاتىالمجؤءفىتفصلكًبُشثَالموضوعوهذابالكلالورلالَأ.

الندَطهَهذهبطلاوهَأنفلللهملِمتعونقدالدَواء؟فإننفلممه؟الوقتوفى

)الفلبين(،ماوكوسظلفىالفنلهذاالمعروفهَللمماوللمهَهخلِلتهموباللملَدعاء

كلفىلَمارسكانتكصاالشيوعيةالنظمفىأوالجنوبيهَ(كوويا-ووأو!

المؤلفلدىتوجدالنظريهَ،الناحيهَمنأنهويلاحظالوكَت.فلكفىمكان

فىهوصاأكنَرعطاياتوزيعالثنكلَالَورلِالَماممارسةللَوقعالأسباببعض
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مبالنمرهَلَثهَلخلىَئشتخدمأنيمكنالتىالمؤسلللالَامنالديمقبرا!ال!اهـوكلَير

يكنومهما.الدكتالَوويوناتوخاهااللَىلاللقبالضبطهىالديمقراطلِه،فى

ألمحياعه،لَ!هْلاكلَسابللدكلالورخبناأكطَؤ:ملاحهَاسلرالَلجلِالأفهناكالأمر،

الرومانىالإمبراطورممارلللالَأإلىبالنظرلَصولصرهيمكنبعضها

العالم.عرفهاْاللَىاللملطهَتراكمفىالأفرادأمهرأحدكانوالذى،أوجستوس

وألشَى)وكللِوبالَرة(،أنطونلونَمبرولَوسهزمأنطونلِو()معكحاكحمفهو

الوومانلِهَ.اطوويهالإمئن

الدكتاتور.معضلهَلحلأوجلوسأسالبِبعضسوتونلِاسويصف

حسبولكنالزنا؟ارلكبالأحيانمنكلنِرفىالمنل:مدبيلوعلى

مأاكتشَافأرادفقدبالدولهَ.لَتعلىَلأسبابفقطذلكفعلفإنه؟سوتونياس

11بنالَهمأوزوجالَهممعحميمهَصلهَالجادخل!من،أعداؤهلهلِجكه

للائمحرالَاغزاهااللىالممالكودائمًالدرلِئاأرجعوكد29(.ص91،ه)7

الصداقةمنملَبادلهُبأوبطهالملكلِينحلفمائهربطسلِاسةواتّبَعهزمها،اللَى

أجلهامنخاضالىالأسبالأأحدوكاقْ!8(.)صبينهمفلِماالزيجالَاأو

منهم،يخافوالذلِنالسرللِن،لأعدائهفرصةلَقدلِمفىرغبلهالحروب

سلِسحقهمعتدئذأثطونيولل!لوسلِوس)عدوه(إلىمنضملِنأنفسهمبإعالن

11الدَثماءالمحاربلِنمنإخوانهيكافئأنلِمكنهوبذلكإكَطاعلالَهم،ولِضادر

الكفايهَفلِهيماعاقلأكال!كَلصلر!)لِوللِوس!حدلاماويعد6(.ا)ص

فرضفىالناسلِفكرعندما11لذافيهاالمبالغالشرفلِهالعروضلرفض

صدرهليعرضخلفهلباسهويلقىكدميه،علىسلِركعفإنه؟عليهالدكلالَورلِهَ

قركبلجنبلديهماأحللطنوفعل84(،)صصمتهممللعتجلبًاالعارى،

المطلئوللِنعلىسيفرضبذلكلأنهالنهار؟وضحفىمدلِنة؟خولأو

11.رسمفِابهاللَرحلِب

77(.)صشعبهفئالَألكلبللمخائهمعووفاكانفقد،لسولَونلِاسوطبقا

مخلالفاأكانسواءذلك،مقبكنَلِركَامقدأغسطسسبقواممنأحدولا11
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أندائفاحاولولكنه78(.)صرائع!"جماهلِريهَعروضخل!منأو

العامه،الرفاهلِهللَحللللِنببساطهَولكنبشَعبلِة؟للفوزللِسلذلكفعلهأنلِبلِن

اللنَدكبطلبوإذايُ!دلْتَغَل؟أنيعنىلاوهذابلنَععبه،معنياكانأنهبمعنى

أتا11بالولهلهماسلَجاببها،وعدهمكدكانالوالمحعفىواللىأولمححيهعطالِا

إظهارأجلمنللطلب!ا!الاسلَجابهَلِرفضبىكانأنهرغما،كلمطَىاعنددائمَا

178.)صبذلكوعذالِعِطلمحيث!الع!ه؟السخاء

مقدرهَوهى(،الولاء)لتراكموسائليهنىالاللعنزاللجلِالاهدْهكلا!

وحلْىطولِد*.عاشلَماأومستقرةدكلَالَوويالاخاصيهَبأنهاالمؤلفلِصفهما

للضعفعالمهَهىالإرهابيهَالأسليب11أنمنلَحق!هعنهندَلفثَد؟نابليون

لهللرجمعتالتىالخقلِقهَإنها59(.ص7191،)كوبان"القوهَمنبدلاً

ملِكس!،-هالف!-لارسندرألنلالَا)اتظر.دولِهَلنَلعبلِهَمطلعاتدهَ.وهوسولينى

011A)،وآخرين1165(للِبس!)سلِمور!الانلهلِوللأدعاءالأنللاسوهى

وفىسياسيًا.ئتلنَلطغدماللديِمقراطلِهَلَهديدهىالجماهلِريهَالحانَلودبأدط

الدنَمموليهالأحزابهلِككلِلِدللركلِفالكالَب:سلِعرضاللَالىالبالأ

الرومانلِهَ،الإمبراطوولِهَإلىالرابعالبالاولِأخذناالولاء.فىلالثمللَنَمارالَا

اللَألِيد.للَراكمالأباطرهَاسلَخثبمهاأخوىأسالبِعنيلجثومازال

تتاثَضئاصداهافىلَمانَلالدكلَالَورمعضلهَإق:القولخالضمه

paradox.ملَعارضئايبدومافإن؟الخصوصنوجهوعلىparadoxicalهو

لِوللِوسفهل.أماتهعدمزادالدكتالَور،سلطهَزادلَماكلمابأنهألافلَراض

حقلِقهَهوالتعارضولكن؟السببلهذائقل!ْلموأنهكَوئِا؟لِكنلمالقلِصر

نقالن!فىالأحلِانفى.!أظبضمنئالَسلَخدم،القلادةلنموذجفنلِهَحرقه

كانعندماالمحثَ!،سبللعلى"وحدلأ.الخوفلخلقكارفالكنأنه.لنمرغموذلكإ،!

اروما!فارللئاوأىفقد،المدنيينمنلشَهدهْج!كرهَوكا!ألمحجنود،تجمعايخاطب

نيز)لسيتوبمتابععَه"منهمقربهعلىحديثهعندوطعنه،خطابهيكتبلتياريوسفيعى

168.ص57091،
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لَدعمهاأوامرهىالملَاحهَ،للسلطهَالوحيدهَأدالَهنموذجوهواللعللطهَ،

جزائلِهَ.ثراوات

الطرلَىهنْكثيؤاهناكأن،البابهذافىالعاماللحليلويوضح

كلفإن؟الواقعوفى.أمانهمعدمزلياذهَبدونالللللطهَلتراكمللدكتالَووالْأ

الرطَيةوممارسهَ)أوجسلطن(،الولاءلجميعسالفا:ابيفاالمحشارالألمدالبِ

حالةلخلقالبيروثَراطيهَالمنافللدةواللعلَخدام)موبوتو(،surveillanceالسرلِهَ

وبذلكلسلطله،وكذلكللدكلَالورأمانًاأكتؤكأنهاسلَبدو)لمملَاللِن(،الخوف

واللمللطة.الأمانعدملينالظاهوىلائرتباطبينالبللبطالننادضننفي

وأمانالدكلالورا!أمانمسلَوىزلِادهَهنلَمكنأخرىالل!دلَوالَلِجلالَأوهقاك

البنكفىالحسايالَاهووضوحًاأكثبرهاكاندلللطلَهم،حسابعلىمملالكالَهم

الحرسأووبوقودها،وجاهزهَ،الهبوطممرعلىوالطائرهَالملويسوى،

Praetorianالخاص Guard.القلِادالَاأماكنلَعقبممارسهَهوآخروألمللوب

كبولهو،أسلوبوأبسطهذاالكباو.والضباطهعهالغاملةالهلِئهَأى

باوى-نووثدوجلاطل!ولِشرح.سلطلَهمعلىحدود.أووسميةمراجعالَأ

منالبرلمانحضرَوفيهاإنجلتواابعظيمهَْكْىالَؤرة)9891(ولِنجاسلَا

القيدبهذاالثبولأنإلىيلنليوانوهمادلِونه.بلللداد.ثَيامهعلتىبإصرارالملك

بالسدادبالوفاءوعودهلأنالإلِواد؟منمزلِدبايجادللملكلِسمحللللطلَه،على

لموالذىالفرنلعلى،فالملك؟النقيضوعلىباللَمة.جثلِرهَمرهَلأؤلستكون

الوصْعوهومنه،لِللدتفيدلاسيعوضعفىكانيالملر،مقلدهمللطتهتكن

وبنفلل!الفونلمللِة.النَورةوقلِامالدولةإفلالىإلىالنهالِةفىأدىالذى

أكلأيضئالِكونوندلطوفالسكانفإن؟المؤلفلَحلدلأساند!وعلىالطولمَه،

الدكلَالَورهذامل!.سلطهعلىقلِودهناككانلالوالدكتالَورمنخشلِهَ

لِمكنالأحوالكلففىلذأأفائا.أكتؤعليهبناءلنَمعبه،منخلنَليةأكرسلِكون

ذلك.رغبإذابالأمانللطلطلَهمبادلهَللدكتاتور
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اسلخدأمهاللدكلَاتورلِمكنالىالأسالبِمنعددهناكوباخلَصار

أساللللِةحقيقهَلَوجدالنناقض،ذلكخلفأنإلاالسلطهَ؟نناقضدابرلثَطع

الدكلَالَورلإزاحهوالمنظمآقمانونىالإجراءنجِابإنإذالدكلَالَورية،بلنَدأن

الرلنَللِدةالأسلل!فعلىلذا؟الموضعهذافىنسبلًاآمنغيريجعلهالسلطهَمن

العظمه.جتونهىالدكلَالَوولِهَاللنَلخصلِهلَلكخصالُلكوقالكاملهَ،

4-خالمة

لِمكناللالل!للَهديدسلطلهاسلَخدامأنحقيقهمنالدكتالورمعضلةلَألَى

النالل!يصبحافاس،تهدلِداؤديادومع.منصبهفىأمانهعدممنيزلِدأن

والنلَلِجهَ:.الحاكميسرلاكَدلنَليءأىفعلأوبالقولالجهرمنخوفًاأكنَر

ازدادله،لِخططونأوالنالىفيهلِفكربماالدكلَالَورمعرفهكَلَّ!كلماأنه

إقناسكهلألَباعهأمكنإذاالآخر؟الجانبوعلى.الناسمنخوفهفىالسبب

عللِهمليسعللِهبناء،منهمللخوفداعٍهناكلِكونلنحلِنئذله؟بدعمهم

فإنالرلنليد؟الاخلَيارنظرلِةَضوءفىذلكعنولَعبيزامنههالخوف

فلِمااللَالةأوبالدعمكإلنَدارة"المصداقيهَهلنَعكلهَ.تتلنَلأْلدلِهموأتباعهالدكلَالَور

لالكأهميهَفىالسببعنالأساليبمنعددًاالمؤلفنالمحشوكدبلِنهما.

أمانعدمأنحقلِقهَإلى"الأسبابأحدويرجعالدكتالؤر،لألَباعالملنَمكلة

الحثيتَ(.الكالثلليكىالنموذجهو)ستالنِنجائركمععنهلِنلَجالدكلالَوو

منملطرفهحلهَببلللاطهَالمعضلهأنهىالتظر،وجهالَماإحدىإن

غيرمملالكاثهملكونعندماطرفينبلِناللَمَةلراكمأولبناءالعامةالملنَلكله

قإنالمنَ!لللبلِل)على-اللنمهرهأو،الجمالأواللَزوة،فىثمافاملسَاويهَ

الللفزلِونخل!منذلكبعد.أعلتدْياثصلِبوركَهَربح!.اللَىالنلللاءإحدى

ىأالآنمعهاهمالذينبأصدكَائهاارلَباطاأكلَزللعتكونفصاعذاالآنمنأنها

لاممنالصدا!هَعروضبىلَلَلقىأنيمكنلافإنهاالآنتزيهَْأصبحلْاوقدإنها
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،أخرىنظروجههوفنالسلطهَ.وكذلكواللثمك(باللرحلياإلاألَؤلاءلِكونون

عندماولكناللَبادل؟عمللِالَامنمكالمحلباهنكلَكونحلِنمالَوجدفلمعفبلة

فىالمواقفمنكلَنِرفىالصنَلكلهَلَلكولَحدلاواكلَؤامالَأ،الوعودتُوفَىلا

والبلِرو!را!لِةالمؤسللمالَما،داخلوفىالديمقراطيهَ،اللملياللعلِاتعالقات

لدالكالعاموالحل.الأدمدواقمنك!رفىوحلَىالعائال!،وفى،الحكومية

ثلِمةللَحفلِزسعرلِهعالوهاسلَخدامأو11الزائدالإنفا!11فىلِكمنالمشكلهَ،

سحولْىحالهَقىثَمارهلؤلَىالخلأنكلِفالكالَلالنَعرحوقداللَثهَ.أوالولاء

نظرعندئذ،الدلِمثَراطثِهَ(.)الللنياسالَأالناخبلِنأصوالحَماا"وسو!االعماله

بلِنهمومنالملنَنكلهَ،لالكالسلطولِونبهاحلاللَىالأساليبْبعضإلىالكالَب

دالككلأنواكلَرح)زائلِر(ومويولْوأوجدلدبسَالرومانىوالإميراطووللدلَاللِن

والولاء.ْالقفع:نوعلِنفىلجملِعهالِمكنالحلول
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نىالثالنهؤ،ا

السياسىالفمحتوازن

..الطثدمولى.والقمعابخاعمالقمع:الثلتالبابأ-

(.الحانية)الدولي!اطيةالتيمُثَروالطغيان:ادابحابب2-

عموميهُ.أكنَرللدكتاتوريةنموذجنحو:اتم!ىابب3-





الثالثالباب

الشموبيضوالدحقاتوولتاالناعمالقمحدححتاتوهـستا*

tarianفلطهd the T5!عاThe Tnp

أ-ممدمة

عنجدللِهَوالأكتزالسلَفزازا،الأكثرالمعاصرهَالدراسالماإحدىكانلَما

فى(1())829كلِركبالرلِكجلِنبهاكَاملَأاللَىالثرألملهَلَلكالدكتالَورلِة،

.كَدملَه،الذىالجدلجوهووكاق)1.المؤدوجهَوالمحاييرالدكلَالَوولِه11َكلَابها

.:الدكلالووياتمنفوعانيوجدأنهوهو،الأولالبالبفى!عبلمنذُكرَماهو

باللَدخلولِلَصفاللثلموللِه"،11بلثكلالَورلِهعامهَإليهلِشارالأوَل-افوع

تدخلوهوللمواطنلِن،والاقلَصاديةالاجتماعِهالحلِاةفىالهالئلالحكومى

اللثليوجمهانحدكتا!ووياصَ!وتملالحهآخوأولْوعمنطوباؤيهَأهداهطتحفره

المعاصر.الوق!فىالراننظامألِضًاالمحتملومن،الألمانيةوالنازيهَ

وؤبينجلِوفرلِثريككارلملَبعة،كلِركبالَرلِكتللدميهماهو-الثانىوالنوع

يل!مميهاوالتىالتدليدلِهَ"،الأولوكراطياتأو"بالاسلَبداد)06591(،.بروْننللكى

فىكثيرًاالحاكمةالحكومةلَلدخللاوفيها"،الناعمالقمعدكتالَورياتالكالَب

فىلبقائهاضرورئِا-يكونحدأد!نىإلىفقط-ولَمَومْبقمعهمَ،الناسحلِاة

الئروهَفعظيمفىاللعللِاسلِهَ،الدَوةاحلَكارمنالنالنَعئهَمكافاَتهاولَثلللَخدم،الحكم

سموزاأتلمعتاؤلوذلك:علىالأملكةوتشملاللثمخصى،والاسلهلش

نوريلجحاوالج!نرال)الفلبين(،ماركوسوفردلِناند،الرانولنَ!ماه)نلِكعاراجوا(،

991(.)0وينلَروبرونالدفىأصلاَظكرلَاالفصلهذافىالموادلدمنبعض)+(
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لِسثخدمهااللَىالوئيلمللِهَالأداهَكيوكبالَرلِكنموذجففىوباختصار،)بنما(.

الدكلَاتورياتوتخلالف.القمعحب!اؤهىالحكمفىيبقىلكىلثعكلَالور

منها.بكلالخاصهَالالمعمللللَولِالَافىأسأسًا،الناعمالممععناللنَمموللِه

الأفكاو،هذهمنالملَولدالجدلضوءفىالمدهلنَ!منكانوربمما

اللمدؤالهذاعلىل!جافيَالجهده!جداالثَليلللموىيبدْللمأتهملاحظهَ

ع.اللونبهذاشرحهلمكنالذىللدكلَمالورالفعلىالمحملوكمنال!درما11البسلِط

مسلَوىفإنقمعلة؟لَكونالدكلاتوولالَاجمعِ%نزغْمَ!الث:11؟النموذجمن

كمعئاأوشموللِاأكمانللعواء،معيننظامأىفىنَابلَاأنهلمجدولاالقمعأعمل

منلبد!كانلامنَالث،اللثَرثَلِهَوأورباالسايىَالسوفلِلَىالالَحادففىتاعًا؟

ألَتساءالسولمجلَىالالَحادفىبحدتَالتىهد!التساهلمنفلَرالالآخوخلِن

جوربالنَموف.عهذفىذلكوبعدخروشَوفحكملمحلَرهَ

السبعلِنلِاتفىللسلطولِهجديدبعتَهناككانالالتهلطلِهَ،أمرلكاوفى

منفثرةؤللعادلَأ،النماتينلِا!فىلالَباه1اهذااتقلبوكد1(979كوليير)انظو

فكيفأ!)799الكلَابهثتاكلَابةحتىكَائمهَمارْال!واللَىالديمقراطلِة،

التغلِرالَا؟هذهتفطعلِولِمكن

لنَمكل)وهىالعللمكصية"11الدكلاثوريهبللطلوكلمحلَعلىَ:ظنسؤالوهناك

فىالأساسلهالأداهَهوالقمعأوالثلدلركالطوإذاالحدلِث(.العالمفىجدًاشَائع

للحكومالَماتكونأنسللَولمحعابمرءفإن؟عامهبصفهَالدكلالووىالحكم

بينمنلكونأنلثبغىالعسكريهَ-فلاكتالَورلالَاهنا؟نلندبيهَملؤةالصللكرية

ولكنها؟أطولحياهَوذاتهلمطلَقرهَستكونأنهابمعنى-الدكلَاتورياتَأنجح

حلِاتهالَكونأنإلنىتملِلالعسكريهَفالأنظمهَتمافا.العكلل!نجدذلكمنبدلا

يددعفَمونماغالئاأنهمخزنا(،أكلَؤلمكن)والذىمسبَقره.وغلِرنسبلًاألمحصر

)نوردلنجر،الحكمفىسننوالَأخملىمنأكلكبلمدنلِهحكومةإلىالسلطه

للاطظمهالاشَقراوعثملِفسرالذىفما8791(.بالدام،و913ص7791،
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السلطهَع!طواعلِةالعسكرلِةالحكومابَأحلِائالخلىولماذاالعنمكردة،

للمدنيلِن؟وتسلمها

لديناأنمنرُغْمَاللثَلمولله؟الدكلَالَورلِهالأنظمةنناكَلن!دعناْ-ل!اذ

للرأىاللللفلَاءالالنَعكلفىالأنظمههذهلنَمعبيهَعنالمباشَرةالدلائلطمنكطيلا

polls،نحنفمثلأعنها.المعلوماتبعضفعلأْلدلِنافإنانثخابلِه،نلَائجأو

اللنَلعثمنكبلِرهَنلللبهَكانلطَالنَانلِهَ،العالميةالحربنهابِهَبعدأنهنعرف

لارسلِن،ْفىالعدلِدهَالؤأىاسلَثاءاتنتاثج)انظرطالولؤلِدمازال!اكمانى

فىالباحثينبلِنأيضًاجلِذاوالمعزوف0891(.وميكولولمجسلَاوهاجلفللا،

الأقلعلىاللنَديوعية،للنظمالاقتصادىالسجلأنالمقارنهَ:الاقتصادلِهَالنظم

جيذاكان-طويلةزمنلِهَقزالَأمدىعلىالاقَصادىالنموبمعدلالَامثَالِلمئا

الللعبعلنلِات،فىالإقلَصادىالأداءلَراجعوكَدVA(.91)أوفر،كبلِرهبدرجة

لالفمهَالاقلَصادىالأداءولكنالنَمايللِالَا،فىملحوظهَكبلِرةوبدرجهَ

إلىالِعشَوينلِالَامنالرألمدصاليهَ،الدولباكَتصادرلِنوكوكَلسَالذىاللنَللِوعلِة

قىاللنَعيوبكلِهَالصينفىالأداءكانكمامعها.جداصسجماكانالسيعينيالَما،

1(.49!)يلِركتز،مدهشاالنموبم!لالعمامقلِساواللَسعلِلالَأ،النَماتلِتلِالا

الأنظمهَدقِالمجالَاأوالظاهرهُالشعبيهَللفلَراتاالتثَللِديهَالتفللليرالماوأحد

قبلمنعقولهمغدللذًالمجلَمغالَأهذهفىافاسأنهو-الدنَدموليهَ

ولمحعريفالأقكار؟ضدأيضئاولكنالأفعل،ضدفثَط!قذلافالقمعا!كوصهَ.

المسلَعدهَالحكومة11هواللنَعموليهَ،اككتالَورلِةللحكومه1َ()182كيركبالَولِك

والاجلغاعلهالاكضلاللِةالعلى-فالاللَحويلللحكومهالمَسرلِةالقوةلاسلَحْدام

11اللنَلموللِهَفالألدلِولوجلِه111َ(150)صالنفللللِة"واللهلِئهَوالثَلِموالمعلثدالَأ

ستمنتلَكون6591(بريزنسكى،و--)فردويك!لوجلِهَألِديإأولهى

لِيلِنجدلا1َ()879لَالوكجوربونوضعوكَدالشَموللِة.للحكومةخواصق

نظامأىوسيثبلون49(،)صاللَلثلِن"للالثَىالاسلَعداد11علىالبشرأن
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لهذالِعطىلاأنهمنالوغمعلىالو!؟لبعضالسلطةفىلمحكونجكومى

الدكلَالَورلِة.بمَاءطولتفسيرفىكبلِوةأهملِهالعاهل

منإليهاالنظرعندأنهاللَفللليوالْأ،لهذهالواضحهَالمشكال!وأحد

الماضى،فىناجحهاللنلموليهَالدعالِهَكانلَأإذاأنههىمعاصرهَ،نظووجهة

الشركَلِه،أوربافىأ199أ-989الفترةفىالذريعفلثملهالِطَعوحالذىفما

كمبغلِرالأيديولوجلِامععموميهَالأكلَؤالصثَلكلهَلكناللللوفلِتى؟ألالَحادفىلَغ

فبرلِدرلِكفإنعللِهوبناءجلِدًا،نفهمهالاأنناببساطةهولَفسلِرى،

لأعمللفللللِرهمفىفخرلِهَمكاتهَالأيدلِولوجلِاأعطواأنبعدوبرؤنط!ى

كدالمجلمعالَالالكلنلعوبأنألضئا--يوضحانفهما،الشموليةالثكلالَورلهْ

فماالأيدلِولوجلِهَلَصديىَيلملمإذاولكنلهم؟كلِلفلِماالتقةصكدملديهملرسخ

أعظمْلَركلِؤا)8291(كلِركبالَريكوضعلُماأنوبعدتقدمها؟اللَىالوظلِفة

اللنَمموليهَ-الثكلَاتوولِهَالحكومالَابقاءللَوضحالألِثلِولوجىاللالقلِنأهملِةعلى

الدكلَالَوولِونالالادةاسلَطاعهل!كول:فكتبلَماالألللاسي،السؤالإلىانلهلا

لِخلَاوواأنالسوفي!المواطنلِنلَعليماستطاعواهلالبدندرى؟البىعىإصلاح

القوو؟قيودأُؤلِحتماإذاالطدوفلِلَلِةالتقافهَلأنماطوفقاسَصوفودطوأنبحويهَ

!ا23)ص!نعوف."لاأنلناهىبالطبعالإجابهَ

أننايبثوالشرثية،وأورياالطعوفلِتىالالَحاب!ىاللنَعيوعلِةانهياروبعد

11.لا11أنهوهىالطلبئال،هذاعنالإجابهَنرفلاماؤلنا

وحلَى-الدكلالوريالأأنالمؤلفلِفلَرضلم،الكلَابهذافى

لمححصلفقد،ذلكومعوالنساء؟الرجلْروحتألدلو%نلِمكن-منهاالشموللِهَ

فىكللِهَيقعوالذىتمافايختلفأمرهىوالتىلها،الولائلِةالمللماندهَعلى

-والولاءالدَمع-أدالَيناسلَخدامللثكلالَورلِمكنلذاالوشلِد؟الاخلَنِارمجل

يبلِن،البابهذامنالنانىوالفصل.الدنمعبعلىالدلملطهَلِماردد!لبم

اللنَدخصوهحو،الناعمالمَمغدكلَاقورلدىوالولاءللقمعالتو.ازنهستولِالَما
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بثماروينعمالحكمفىلبقائهالضرورلِهَالدَوهَمنقدربأ!للِحتفظالذى

الأداءلمجنالعلامهَأولاً-:أمرلِنلتلاولإذن-التموذج-هذاوئِسلَخدَمسلطده.

العسكرية.الدكلالَورلِهَاستقراووثانيًا-عدم،اللدلهياسيوالمَمعالاقلَصادى

اللنَعمولهَالدكلالوولِهَالأتظمهَإلىالنموذجلُولللَّعالنالث-والفصل

والقمعالاقلصادىالأداءبينالربطولْنمىالسلطهَت!التىالأنظمةويعنى

الأداءفىاللَحلللنأنالدهلنَله،سِنِرومِقَاالأنظمهَ-منالنوعلهذاالسلِاسى

الناعم؟القمعنظامفىاللللياسىالقمعهسلَوىخفضإلىلِملِلالاقتصادى

لِلَطر!الرابعالفصلقإنوأخلرأ؟الانَعمولى.النظامقىمسثواهلِرفعولكته

أنالديمقراطيةالحكومالأجملىلِنبغىأنهمنهاواللَىاللعللِاللليهَ،افلَائجإلى

الهدفأنمفلَوضهَالدكئالوويالَما،تجاهاتباعهاالواجبالسياسالأسَمللَخلص

تجاهل)معالدوللالكفىأكلَزحرلةخواللَطورلشجلِعببلللاطهَهو

المحلَملهَ(.الاسلَرالَلِجيةالاعتبارات

الناعنمْالقمحدكطتاتوريةنظامنموذج2-

ولقمحللولاءالتوأزنمسلوياتأ:2-

brium levels of Loyalty and RepressionافلأuEq!

هاعادةالدكلالورلِلِنأنالكالَبْطوحالن!طهب!هيلعلىَفيما

ظلفسىاللنَلعبعلىاللمدياسيةالقوهَعلىوالحفافيللبناءأداتلِنلِستخدمون

لَهديدإوْالهَبمجْى،السياسىالقمع-الأولىالأداهننندمل.حكوماتهم

لِلَطلبالأداة!هوالدللَخدام.الثَانونعنخارجهُبجعلهالسلِاشالَهمالمعارضهَ

وملَأيعةالمَوانلِن،هذهوللَعمعِثمعلِه،للَللريعاتلإنلَابخلَخصصمواودَ

منأجزاءربطالدكتالَورلِونلِسلطيعوبنلكمنلَهكيها.ومعادبةلعها،الطاعه

السيالمحللِه.العطالِاولوؤلِعابلُداعخل!منلهمللولاءكقلممانثينمعهماللثدكب
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الوزنلمحثلِلهَخسارةلَولدفهى،ذلكإلىوإضافةموارد،لَلَكلفوالعطالِا

..الوزنلَثَلِلهَخللمارهَأيضًاهوالثَمععلىالإنفالَىفإن؟وبالطبعلالفلَصاد،

بلنمفاضلة-لذلك-لواجهالللللطهَفىالبقاءلرضبالذىوالدكلَالور

واللَعلِدصع!دهَ.لَكونبلِنهماالملَداخلهَالعالكالَاأنإلا؟البدلِللِنهذين

هذا)وفىالموارديسلَنفدانْوالالَمعالولاءمنكلكانلماأنههو،الألللابملي

عللِها(،ؤالصحافظهَالسلِاللعيهَالسلطهَخلق-فىملَبادلةامدخالثطالمحهىالصيدد،

مؤنعلىلؤتؤالقمعفمسلْوى،البعضيعضهاعنمسلَثَلهَللِس!ومللللَويالَهاْ

بلطافموذجًاالكالَبأتلثَلألمحثدبلِنهما؟المنَعددهالعالفالانُصتفولكىالولاء؟

السلِاسىِ.والولاءللثَمعاللَواؤنصدللولالَمامن

)ول!والقمع)ط(المحولاء:صدخللِنبلِنالعلاثَهَأنافلراضأولأ:

حيفَأ:الإنلَاج،بدالهَلمتنِلهايمكن+()السلطهَونوالجها

+=+مأ(،)ول.................)1(

:أنبمعنى11السلوكا.جلِدهَاتكونأفاالدالةلالكفىالمفلوضومن

صأ+0!ول+،و

"مأ+!ى0صلمآ+،-0!"!7،

الأداتلِن.هاللَنمنلأىالمسلمرالاسلخدامأنلَعنى.الغل!الَاوهذه

بعضألِضئاهناكوألىْاللمللطة،إنلَاجفىَالمئتاثَصهَالغلهَإلىسلِؤدى.بمثْردها،

)3-اآللنَعكلويصورالعلياسلِهَ،اللمعلطهَإنلاجفىوالولاءالقمعبلِناللَكامل

هكهأعس!*59الملَلتَمابههَالسلطهَخطوطمنمجموعهلنَلكلفىالإنتاجدالهَ

أعلى.سلطةوجودعلنىالأعلىالخطوطفلِهاتثلوالتى)!+(،

رأسمللِة،سلعهأىمللهى-للثكلَاتوزالملَاحهَالولاءكملِهَألىافلَراض.!ئلِا:

الطويل.المدىضكلىللتغيير.ثابلةولكنهاال!دلِر؟المحدىلجىنَابلَة!ون
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الناعمالقمعلكلَالَووحكملَحلَاولولاءللثَمعالتواؤنصمملَولِالاا!-)3لنَعبم

9،ءنملمه

52،.ا?ا

"الفمع

!ض?-.-.25+**

أءأبم
!++ءأ

لولاءا
!،8إ-

المدىْالثَصيوفىمتغيرًاالقمحهلاللتوىيكوقالاَخر،الجانبوعلى

الطويل.المدىفىوألِضئا

اللنَ!مولىالدكلالورالدكلَالَورالا:مننوعلِنيلِناللَملِلِؤنثئا:

التحكمأدوالَاالسَموللِهَالدكلَالَورلِهَولَسلخدم.الناعمالقمعوديكلَاتور

ويعلالدْسيادلها،تحلاالواكعالطنععبعلىسيطرلَهاثو؟للَ!لِمإيخماعى

اللثَلمولل!الدكلالَوولِهخصائصمعلْتملنَ!ىالمللللَهدفهالوظلفهَهذهأنالكاللما

(.)6591برزنسكىووفريدريك7391(الم)519أرندلماحنافىالواردهَ

لدكتالَورالهدفدالهَفإن؟أخرىناحيهَومن)44911)"(.هايكفريديويكأو

)3-1(اللنَلكلوفى.الحكمفىللبقاءالمواردتكلفهَتقللِلهوالناعمالثَمع

1ليه3.فىالمنلأفشهَو،32!0)صكArendt-خاصةبصفهَ-انظر(!) 9 6 )A .R Burr).
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علىلَؤيدالشعبعلىأعلىللللطةعلىالحصولإلىالدكلَالَورهذالِللمعىلا

السلطهَمنأكلمسلَوىأىوعتدأولد++(المللتعابهالمَوةخطفىالململكلةلالك

أكثر.مواردعلىحصولهحالةوكىالث!كثاتور،هذامصيوهوالعؤللِكولْى

فلِماالموأردعلىالقيود)لدللَتا!لثَ!+(=)!!++عليهاالحصولالمثطلبهن

أوالشخصىالل!لئهالكهعلىولكنالولاب!؟أوالدَمععلىلِنفقهالافهوبعد!

ول!ه!+عنددائفايبقونالناعمالقمعكانْدكلَاتوراتولما.عائلتهاستهلش

كملِهَبلِنعكسيهعالفهَوجودالحلكْىدْلككْلِتيعالللللطهَ(فىداموا)ماْ

فىهبوطعنهاينتجولفىزيادةإنإذالدكلاتور؟لهذاالمطلوبةولوصأ

المطلوبهَ.طمستوى

يفترض.الناعمالقمعلدكلَالَورالولاءعرضبمنادقنَلةلللنقوم،والآن

السلاسىالمكبَعلىاحلَكارلهلِكونقدالدكلَالَورأنمنرُعْمَأفهالكاننأ

يواجهذلكمنبدلأوكن؟البكفىالسلِاسيهَالسلطهلحلَكرفلا؟الرسمى

وجماعالَأالمواطلونلِنشأوكَد.للحكومةكامنهَبدائلشَكلفىمعالبضهَ

يكونقدآحربمعنىالكامنهَ.المعارضهَكاده.معروابطسزا()وبماالمصالح

لديهمليلل!ولكن،قانونيهسياللميهَلدَوىاحلَكارالثكلَالَورالَأهؤلاءلمل!

اؤدادإذاالدكلاتورلهذاالولاءلعرضيحدثماذا..السياسيلولاءاحلَكار

الكاتبيقول،للمواطنالتقليدىالتجاوبنحلللكىاللللياللطي؟المَمعمستوى

رأسمالىأصلهوالمعارضهلقادةأوللحكومهَالولاءيكونالعملإطارفى

علىمواطنكلإلىيُنظَروقدالسياسلِة.التبادلالَألَسهللكىلِتراكمنَابت

الاعلَبارفىواضعين،الأصوللالكمنمُثكئضراكمهَ"محفظه"أنهْيحمل

المعيارلِهَالئظرلِةلمحىموصْحهووكماومخاطرهاْ.للخائدالملوقعهالمغدلالما

المخاطوةمدىفىالتغيرفإلى7191(أرولعرض)انظرالمحفظةلاختيار

مجفظئهمنلِغيرالمستتفوسيجعك،الأصولهذهمنلأئالعائدمعثلأو

إحلكيه،تأنَيواتأوعادىدخلىإلىللفسخكداللغيووهدْافيها.المرغوب
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الحكومة،ضديجالعلون-الذلِنالمصالحجماعالماأوالمواطنلِنأنبمعنى

فىلِرغبمالشخصولاءهمبلضوورهَلقدمونإلخضدها..ونظاهرون

بلراكمالمرلَبطهَالمخاطرعلىلَؤنرالمحمعفىوالؤيادهَبديلهَ،سياسهَلَقديم

عللِها.العائدفىوألِضئاالأصولهذه

النلنَلاطنوأحىنطالَىفىزلِادةشكليأخذكَد،القمعخكملياتوازدياد

حححفىأوالممنوعهَ،النلنَعاطثواحىمراقبهَململلَوىفىأوالمحظووهَ

هذهفىل!لثماركةعللِهملِقبضالذلِنهؤلاءجملىالمفروضةالعقوبالَما

الولام!عدممخاطرفإنتلَخذه؟الذىاللثمكلكانومهما،النشاطمنالنواحعى!

علروجههَومنللعائد.الملَوكعالمعدلوينعدملَلَزالِد،المواطنلِنبين

المعارضهَمعلللعاملالجذبنواحىفإن؟المصلحوجمماعاتالمواطنلِن

مملكلِه.أوالدكلَالَ!رمعلللَبادلالنلدهبلِهَالجذلانواحىلَزدادبينما؟لَتناكص

عرضمجموعفمومن-العادىالمواطنولاءأنالإحلسآنَاوولَتضمن

لِوجدأتهإلا؟الدمععمللِالَأصللَوىمعألجابئالِر!بطسوفللدكلالور،الولاء

إماالقمععملياتفىفالؤيادةالمعاكلل!.الاتجاهفىلِعملالذىالدخللَألَير

حجممنلَزيدأنهاأوالعقابضحلِههوالفرد!ونأناحلماللَزلِدأن

ولَمَللللسلطه.ولاءذاالأحلانمعظمفيالفردكانولوحلىالموكع،العثاب

هىالللليالللىالولاءفىالاسللغارالَأدامتماالفردْ،نَروهمنالحقلِقهَلالك

الحاكفةللتظمبالنسبةاللللاسىالولاءقىالاسلَنَمارلَخفضفهىعادلِه،سلعه

ضئلِلأاللَألَيرهذاسلِكون،منخفضهكمعهسلَولِألَأوعندللمعارضهَا.)وأيضئا

لخصوموأساللئامباشرهَالثَمععمللِالَاوُجهلَماماإذافمنلأالأفراد.لمعظم

للنازلِهَالأولىالدللنوالَأفىالحالكانكما-للنظامواضحهَمعاوضة

أنهاالواضحمنالجماعهَهذهولاءفإناللِهود(؟إلى)فنلأ-اكمانيهَ

لِفلرضونكدالجماعهَ،هذهفىلِندرجونلااكينالأفرادولكن؟للمئلخفض

عللِه،وبناء.النظاملهذاللسلِاسَالقمعيةَضحايالِكونوالنأنهمبعثَالنهيهَ

المحعقولْأنه.منلِبدوكان!مدبئا؟منخفضاالقمععمليالَامستوىدامفما
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فإذا؟المواطنلِنلمعظمالدخللَأتيرعلىلَسودالبدلِلهالمؤنَرالَاأنافلواض

اإلِجا!سلِرلَبطالسيالبعىالولاءمواردمجموعفإن؟الحلهوذلككان

1(.)3اللثَلكلفىظبالمنخلينصُوِّرَكما،القمععملياتبملنللَوى

أخرىملغلِراتعلىللدكلَالور،الولاءعرضمنحنىأيضًاويعلَمدْ

وجماعالَاالمواطنلِنفإنالإطاو؟هذاوفى.ْالقمععمليالَهمدلملَوىحالف

مانصيبعلىبدور!يحصلواأنيئودعونلأنهمالولاءْلِعرض!نالمحصالح

للمعاوضلِنالعطالِاأوالعائدهذالَملَيلولِمكناللندلِاسلِة.المبادلهَفكاسبمن

عليهلحْص!الذىاللفنبين"واللَمييؤ))ط!،الولاءم!الملالثَاةللوحدةكتفن

الولاءعرضمنحنىأنالكاتبويفلرض.ثَلليبعدسيناثَلقالمدفوعوالنَمن

0!حمن!حفىالؤيادهَقإنا(-)3اللنلكلففىالبللعر،بهذاالجابئالِرلبط

اللِملِن.إلىالعرضمنحنىانلَقالإلىتؤدى*ط!إلى

للنظامالاقلَصادىالأداءعلىألضئالِعلَمدالولاءعرضبىفإنوأخيزا؟

ْ5(c performance (P!فecono.الأداءأنلِقلَرضالمن!سبلِلوعلى

منمعطىلجزءفالقلِمهَعندئذملولمحغا،كانهماأفضلكانالاقلَصادى

ولهذهالولاء؟عوضوسلِزلِدالصغود،ْإلىسلَملِلالصفثَاتهقابلالعطالِا

كالآلَى:كئابلهلِمكنالولاءدالةعرضفإن؟الأسباب

سأ=5أل5ول(صأ!،)5!،.........0..0...........210(.

حيتَ:

ن!!.ن!لهث!!3
ة!ص،0!ص،0ور00

!ول!!ع!صا!

دكتحاتورإلىرسمئِاالمَوْردلَكلفهَبنَقدلِمالنموذجهذاإكملولِمكن

علىلحصودهىلَكلفهَالثَمعول!،وحدهمنالكلواللَكلفةوالولاء.الثَمع

القضائى.والنظام،واللللجون،للبوللِسالوأسماللِةوالمعداتالبندولِهَالقوهَ

دكلَاتور!دهلِطرةلحالِستوحدهَ،لكلاللَكلفهَلالكأنافلَراضمعقولأويبد!ر
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إنلاجعلىكدرهلديعلَكونددالدكلَالَووالَأبعضأنوغم؟الناعمالمحمع

أنهالللئِفلرضلذلكلمحريبًا؟للفُنماثلنَ!كما،أخرىعنكفاءهَأكزَكَمعطرلَى

"!(.=!)ولمنلاأىلأبله

لكلفهَللثممل)!!(للدكلَالَووبلنسلةالولاءعلىوالحفاظالابلَداع.ولَكلفهْ

لَثَدلِموهنوالكبارى،السدودبناءمنالنالنَئالاحلَكاوْويعولَوزيعوأنداع

يالضرورهَلشمللأنهانجارعة؟عليهَالولاءوابنَداعو!ذا..للمواطنينمزالا

رعالِهَفىسطيهالاعلَماد!كننالدكتالَوربأنالمواطنينلدىاعلثادخلق

الدكطفطَإلىإضافةالتواصللَكاللِفالملَضمنهَاللَكلفةلَدنَبمللذامصالمح!؟

سعرأنذل!كيلع.والكبارىالسدودملر:،الضخمةللملفَمروعالَاالواكعيهَ

الدكلاثووبواسطهَالولاءبىأسمالمنوحدهَلكلالممفوعالثَمنوهوالطلب

(،Pْط)5الولاءمقدمويلالداهالذىالسعووهو،العوضكاسعرعنلِخلالفطح(ْ)

الولاءلخلقالدكتالْوريتحملهااللَىاللَكاليفكلسِنَلملالأولاللللعرلأن

الولاء.مقدموليقاهالذىفقطالفعلىالجؤءالأخيرلِشملبلِنصا؟عليهوالحفاظ

فىالزيادةقإن:المنَالسبلِلعلىولكنمغا،للليثحركانالنلعرلنفإنوعادهَ

)؟!ج(بالضرورهَوللل!كلَنر،بانخفاض)!!!(لَلَضمنالولاص!إتَاجكفاءهَ

أنالكالَبلِفلَرضالخاربخِهَ،اللَغيرالاعنالنظووبصرفانخفاضًا،أكئر

للَبلللِطسللَبعد"أو3الملحقهَالرموزأنذلكلِلَبعنَابلهَ.طول"طع()3النلللبهَ

فمنالدكلَالوو،نفثاتدالهَنعوضولمحىمُلَطلبهَ؟لَكنلمداملَاهااللَؤقلِم

لَايع،كملعرطمنبدلأطجباسلَخدام)2(المحعادلهَكلابةنعيدأنالملالم

آخر:بمعنى

صأ!بPصاص!،ول،يىم!ع....................1\2(

حلِتَ:

!.la,ع!!!

ص!!ة،ئأ.!0،ط!80

!ط.ول!3!!
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يلى:كماببساطةَلكونالدكلالَور،نفقالمحادالهعتدئذ

حبولول+Pصأصأ(كأ،)ل!!،أك.........ء........)3(

يعرضها211(للمعادلهَالولاءعبرصْلخفةتلَضمناللَى.)3(والمعادلة

لِمثللا!والملَغيرأ(.-)3اللفىBBالمحدبالميؤافلِةخط

الاسلَهلنعلىأُنْفمَتْمواردأىلَلننمللالأنهاللحكومه؟الإجمليهَالمزِانيهَ

كْىلِبدىحلَىللدكبَإلَورالمؤاردلَكاللِفكاتملرولكنللدكلَالوو؟اللنَد!ئ

إلىالأقلعلىلأنهكاأمنمغينمللملَوىبألمحاالدكلَالورالَألِلَثيدوِلاالللللطة،

خلرمنسلِطرلمحهملَحلَأالموجودةالمواودؤلِابةمنلدللطاتهملَمكنهمماحد

كدالألعطليبهذهأن)وُغْمَالمصادرهَببساطهَأىالاقلراح،أوالضرائبزياده

الالللتهلناحلَمالالَأوعلىوبالتالىالاقلَصاد،علىضاوهَلأنَيزاتلهالَكون

الإجماللِهَالملِؤاتلِهلتدَديمبسلِطهَطويقهَوهناكللثكتالَور(.المللللَدَيلى

أنإلىببلللاطهَسِلملِرالمؤلففإنالآنأها.كللِلبعدسلُناثلنَبىللدكتالَور

منئَسلَبَعد،السلطهاسلَحواذعلىلالبهقاءطأوولعلىئُتْقىَاللَىالموارد

الدكتالَوريناضلاللل!مببولهذاالئاعم.ابقمعلدكلَالَوراللنَدخصىالاسلَهلن

سيكونهذاْعلىوبناءَ.السلطةفىللبثَاءالالزمهَالمواودلَكاليفْلبَمَليل

مأ.و"منوحدهَلكلالنسبيهَاللَكلفهَوهى)"صج(!حساسَا

فىلللقاءالمواردتكاللِفقثَللِلهى،الناعمالقمعدكتالوووملنَلكله

يلى:فنِماكما)1(بالموتبطة)3(المعادلهمنلِخفصْأنبمعنىالطللطه،

(APE+"ا!-طن!م!أ)ول،00005.-.)4( L03=ول"+صلااصأحول!أ Pهفلاأ

معَغيؤا!ونأن5!فى)ئِفزض!أوولبالاخلَلِارلِلَعلقفيماوذلك

عنه:ينتجوف!لكأ)د!!-ص!!،أىالحاضر،الوثَ!فىخاوجئِا

*-ع!مأ-مأ!+*8ط!=00-..........-...ء00،)5(
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L+-لمرء!ب...................،0)6( P!!صأ

ول!ولول!

av

ول

.المألوفالتبيرعلىللحصوللَوحلِدهمايمكنواللذان

الآتى:لِنتج)6()3(،وبالحاد

مأ:=عأ!.:سلم!!ط..................)7(

حيتَ:

طإ-طءولإ-ولء"!!=عذ!"كصؤ!"ول!ب
!!

اللكلفةأنعدافلِمااللَكلفه،للثليكالعادلةالحالهَللنلبه)ة(والمعادلهَ

تللعمح."فىالؤلِادهلأننَمنها؟منإأكَللَكونول!(+إ"!!طللقمعالحدلِهَ

.كل11()0!متخفضسعرعندالولإءعلىلِحصلبأنللثكلالَور

النقطهَيفىيلَملر()6بالمعادلهَْوُصِفلَأَالذى،الطولِلالمدىولواؤن

للبلوكا-الإنلَاجدالةلنللبئماإذافوعهافى!رلِدةوهى)3-01(،اللنَلكلفى

الانحدارذا!الولاءدالهَوعوضمحدئا.الملزافَخطكانماؤإذاجلِدًا،

لأنهـ3(؟النمطهَخل!لمرأنلِجب)أىإضافىقلِدأىيشكللا،أعلىإلى

للعلتضحالألمداشلِةوفائدتهاالموازنه.علىالقيودفىمشمولةالعالثهَلَلك

(.3B)القسمفىالممَارنةالساكنهَالحلهَإلىنلَحولعندمالاحقًا

افلَرضناماإذا؟لعامالنموذجهذامنملَنِرهَخاصةحالهَوصَفولمكن

المواردتشملْاللَىالمواؤنهَ)وهىالناعمالدَهعلثكلالورالإجماللِهالمواؤثةأن

دنَلخصمىالنلتهلنشكلفىإماالدثنخصلِة،اسدخداماقهالىخو!ل!للَىالحكوملِهَ

دخلضرلِبإَفوضمنفقطلثشأللعويسرا(بنوكفىحللداباتفىلإيداعهاأو

()8591يوكانانج.و--برنانج.!ووففاالإيراد،تعظيمصعتلَناسب



لثللوالضرلِبهَالضرلِبه(.)ثبلالمحبثئى!حخل-35الضرلِبهَ،-معثل،فلندع

الضرلِبة(،لمعثلبالنللمبهَالثخل)مرونه7َبالدخلوبالتالى،العملجهدمن

افلَواضألضثاتموإذا.[لإ،15(-11،7عندئثفالضرلِبئالإلِرادولِكون

!05جلِدمث!اربهو)!3(لللللكانالمُلَاحالدخلنمومعثلأن

الناعمالقمعدكتالَوروصفلِمكنعندئذ(للدكلَالَوو()الاقلَصادى)الأداء

السلطة،فىللبثَاءالكيهوالتكلفةالكلىالإيرادبيناقرلىأىلالزباح؟كمُعظِّم

:)8(لمعادلهَفىكما

،)1ول"-طح"(مأ،،ح!لْا)5أم+512ءء-،ط()ول0001)ة( - P-ثم!-2تلمه3(لم

حثما:

!الإه-أ1(35)،-))،7-النموْلمعدل

اللَفاضلحالاتنفئ!عنهالِنتجطوولو،لبالنسبة)8(وبلَعظيم

لَنلجوهى)7(1أو1)6(و)5(المعادلال!فىوُصِفَا..الللَلِنطوول!الأول

:t!الأخوىْالحالةلالك

جر!3-27-1(-)لملمكل!إ00-ط0000005........ء-5005-00)و(
at

أو

27-أ(!مم!=)لمطع!!ط000000055.00000000550005.فىا)9(

.!aY!!!!
صا-صاء50:حيتَ

!،ك!لأ!5
at

لمؤفَ!رالَاالطملِاسيةالشعبلِهَلَرلَبطحيلَاالل!طلِاسية؟الأع!لووهَعنالأدبياتانظر)"(

النميناْالأدبياتتلكويبحثللفرذ.المتاحالدخلنمومتل،الكلىلالطتصادمخلكفة

1(.)5!9هانوشيكؤأريكبانكسوجيفرئ1(،)599
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الإلِرادئِللعمى(1Yo()271-وهو))\9،المعادلةمنالألِسووالجانب

وهوالمعادلهَنفسمنالألِمنالجانبأماالضريية.هعدلزلِادهَمنالحدى

لَ!لل.الأعلىالضرائلاْلأنللَصاعد.؟اللَىالحديةاللَكلفةفلُلملمىط!"(،)ط

للحفاظللولاءأعلىسعربدفعلَعؤَضأنولجبالولاء،أوالسياسىالدعم

5+.دون+ولَثَللِلالهبوطمنطعلى

هو:للضرلِبةالأمل!ْالمعدلأننجد9ْ(،إالمعادلهَومن

)01(

!ط.صرع

at

35

11-

27

وفقاالإلِرادتعظيغإلىلِؤدىالذىالضرلِبهَهعدلعنهذاولِخلالف

الضعرليةومغدلإ.-،)27-هوْلمجساطهَوالذىوبوكاتان.يريتانَمنلكلْ

هذاعنانخفاضئاأكتزيكون)9(المعاللهفىالموصههـفْ"للربحالمجظم11

لمع!إ(.)0!.لأن

؟بوكانانو--.برينالىْتحليلمنجمموميةأكنَوهوالحلىوالتحللِل

لِزيدالضرلِبهمعدلرفْعبأندكلَالَورأئلِواجهالذىالاهلَماميتضمنلأئه

حلِتَتحللِلهما؟فىالملثَلكلههذهملرلوجدولا،نظامهضدالمعارضهَ.من

مْعدلاتعندوخلَىاللعلطهَفىالبقاءفىبهَصعوأىلديهللِسأنهئثلَرض

المُصادرهَ.الضرائب
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الناعمالممحدكتالورشلوكعلىالاقلصاذىالأداءتلانيرب:-2

Effects of economic performance on- the behavior of a tinpot

الأداءأن-أولأ-سنفلَرضالمنكوبى،النموذجعملنلنَلرحلكى

اللطور،هذافىبالفضلالادعاءعلىقادؤالنظاموأن،لِتحسنالافلَصادى

05لَملر)3-2(االشَكلففىئلللِط.بيانىرسملِعرضهكماواضحوالتحليل

L!عندهاالتى،للنظامالمبدئىالتوازق ، P،ط،5!هح،بواسطهَمعطاهول!.

ط،51إلىاليملِنإلىالولاءعرضمنحنىلِنقلالاقلصادىالأداءفىواللَحسن

طألَكونوهناأط(.-)هطللولاءزائدعرضالاَنلِوحدألقصيرالمدىوفى

يرخىوسوف،السلطةفىللبقاءضرورلِهَغيربالقمعالخاصةا!و

51؟عتدالقصلِرالمدىبكلىجديذالَوازئامدضمئاأولإلىولهنالذكلَالَور

الدكتالَورأنلِلضلمنللولان!الزائدالعرضفإن؟الطولِلالمدىفىأنهإلا

للخلفجزئئِا3طلِنقلوهذاط!للولاءالمدفبىعالنمنبتخفلِضالسماحي!لظ

/ط!(9)ولأنوبماأكا!،لىالموازقيَخطانحدارمنأيفئالِغلِركما*.!أ،إلى

اللِمينْإلىنقطهَعنديكونأنيجلأالطولِلللمدىالنهائىاللَوازنفإن.تهبط

إلىلأزيادهَْفىلِعنىودْلكْ(؟BB!أالموازى)؟!2!هـ23عندفمنَلا5ً،همن

المَمعدكلَالَورنظامظلفىفإنهآخر؟بمعنى؟ول.إلى"فىوانخفاض؟ط

فىوانخفاضالولاءفىزيادهَمنينتجالافتصادىالأداءفىفللَحلللنالناعم

السلِاسى.القمعصتوى

قإن؟الؤمنمنْفلرهَجمرقوئاالاقلصادىالأداءاسلَمرإذاأتهولالثحظ

استخدامإلىالدكتاتورلِحلَاجالنهايهوفى،الهبوطفىللليسلَمرالثَمعمللللَوى

حرهَانلَخابالَأفىلِفوزِ،أنألِضًاولِمكته،السلطةفىلفبقاءالممعمنقللِل

معقولة.بدرجة
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الأداءفىلدهولثاهنكأنافْئَرِضَ،إذاالآخرالجانبعلى

ئا(إلىْط3)مناللِساوإلىسيلَحركالولاءعرضهنحفىفإنالاقلصادىِ؟

طأإلىهبطكَدالولاءمنحنىلِكون!،فعند)3-3(،اللنَلكلفىيُوىكما

)أىاللمملطهَفىالدكتالَورلِظللكىكافيهَ؟غيووألأْللولاءللدَمع،!ل!ولَكون

ولمنلِؤلِدأنهوالثَصلِرالمدىفىللدكلالْورالملاغوالتجاوب+ا،كه!ق+

51،عندالقصلِوالمدىفىجدلِدتوازنإحدالَابمعنىاثأ؟(.)علىإلى

تكونلاالاقتصادىالأداءفىلللَغيراتالقصلِرالمدىلَجاوبفإنوهكذا

حادهؤيادهيللمتدعىالاقتصادىالأداءفىفاللَدهور؟حاد،ء+ل!+لاكم!هلَناظرة

صحغزا.أكنَربدؤجةالدنلَرخاءفثَطسكنهينلَجفيهاللَخسنبينماالثَمع"فى

أ)3-2!الدنَدكلفى!-أولإلىيلنسيه)3-3(الدندكلفىأول-))!ل!قارنا

الأداءلَراجععندالثمعفىالؤل!ادةأنأولهما:،لللبيلنمنالتلاظرعدمويشَمأ

فىانخفاضًاالجشعلِحفزبلِنما؟السلطةفئللبقاءضووريهَتكوقالاقلَصادى

المتتاكضالحدىالمعدلأنونَانيهما:الاقلَصادى،الأداءلَحسنعندول

للليثاءال!لوبولفىللؤيادهَالمطلىَالحجمأنللَضمنط"،بينلالبل!

المحلَملالانخفاضحجممنأكبرلكونالأداء،لِلَراجععندماالللللطهفى

الارلدادفإناللَناظر؟عدمذلكويسببالاقلَصادى.الأداءلِلَحطلنعندما

ectionalآonالمقطعى regress؟-؟crosالأداءمؤشراتبعضبلِن

بلسوندراسهَفىالمسلخدمالقومىالدخلتمومعدل)مل!الاقطَصادى

دارمولثَلر:منل،القمعمؤشَروبلِن،أخرىدواسالَماوأيضئا)8291(

freedomالمثنلِهَالحرلِالمحأ houseالحقلِقيهَالعالدهَعنبالضرووةيكشفلن

الصَغيرلِن.هذينبلِن
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51!ا

لولاءا

-الاقلَصادىالأداءفىللَحسن)3-2(شكل

الئا!ألمَمجئظامقىالقمعمنيحْمْض

"L؟هـ2أكاالم
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الاقتصاديالأداءفىْاللَراجخ3!-)3شكل

ألناعمالمَمحنظامفىألقمحمنيزيد

ا"(-ول)5،.الشكلهذافىالقضلِرالمدىفىالقمعؤيادهَأنلاحظأ

2(!-)3الشكلفى(o-)اولالنقضانمنأكبرلِكون

!القمع

3،)ع.-01"10،ءأ
أأ،ء11/؟،

"2-!أ-----2عءةع-3،لمملم51

-!--َ-لأ--

111أ-ول"إ.

01

011!.ءلو!ا

،Bلملم4،أ!!ا

كامللِنللِسوا،منهمالناعمالقمعذوىحاصةالدكلَاتورالَادإنوبالطبع

وبافلَراضعتدئدْ؟نِرلكبوهالموإذاالأخطاء،بعضأحيانًايرتكبواوكَدتمافا،

!!ه!أ؟الوبحمنالأدنىالحدعلىللحصولكافيةهواودعلىسلِطرهلثيهمأن

فوالنإعمالقبملدكلَالورالكالثد!ىوالخطأالطللط!.منأبذاخلعهمللَمفلن

بدلأالقمحعمللِالَااللعلَرخاءعلىبالعملالاقلَصاديةالأحواللنموءتجاوبه
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خطأذاكعلىالكاتبولِطلىَبعد.ْفلِماسلَلضحمعينهالأسبالأؤلِادلَهامن

فمثانذاللنَلمولى(.بالدكلالَووالأمر،عللِهلِللَبلل!الذىالناعمالثمعدكلَالَورمن

لغليانلبهنسبةالطريمةبهذهلجاوبكدالرابئلنلاهأنعلىالشواهدمنهناك

بعدالاقلَصادلِةالأحوالفىالملحوظاللدهورمنجزئيًانلَجالذىالانلارع

8691(.)أرجوماندالعرشعنخلعهالنتلِجةوكاثلَأY،19'1عام

أولالأنمكلَفًالِكونأولعندالقمعاسئمرارفإقْا!ولالمدىوكْل

عرضسلِمتدأولعندالأنهضرورىوغلِراللَكلفة(للَقليلحلأللِىوأيأ

بأنول!يطلمحأنالدكتالَوولِللللَطلِععللِه،وبن!اءًلأ(،5بجدماإلىالولاء

لِولَفعددالذىطفىالدَصور!غاءيأ!لزدادأنبشرط،ألللفلإلىينحرف

ط!5منطعفىوالصعود!.إلىأخرىمرةولارلَدتماإذاأخوىموهَ

الالَجاهفىالموازنهَدلِودويلوىأْئأ،إلىالخلفإلىجؤئئاط31لِنثَلأ!جإلنى

عندالطويلالمدىفىالجدلِداللَواؤنلِكونلكى)3-3(؟الشكلفىالمبلِن

ول.فىوؤلِادهطفىهبوطاالمبثئى(بالتوازنإمقاونهَلِعنىذلكل!.2

الناعم،القمعدكلَاتورلنظامالاقلَصادىالأداءفىاللدهووفإنآخر:وبمعنى

الللملِاسى.القمعفىوزيادةالولاءفىهبوطعنهينتج

+مانلن!أ3كهء!ع:الصكريةالألظمة:ج-2

علىذلكويلَوثف،السكريةالأنظمةمنمخلالفعث!دتصيزلِمكن

أحدهوالعسكوىالنظامأقالكالَلالِعلبووهناالمدنيهَ،القوىمانَلاركهَدوجة

دكونواللَىاندَالب،خل!منالسلطهعلىمجموعةفلهدسلَحوذالذىالنظمْ

المسلحعة،القواتفىقخثم(مازالت)أوخدمتددحكوملِهرتبهَأعلىفيه

لالثحلَفاظالضباطهيئهَومللمالنكهتألِيدعلىأساسًاالحكامفليهايعلمدوالتى

بالللللطة.
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يلعلىَفيماخاصةأهميهَذواأمرانلِوجدالمثدههَ،لاللثفىذُكروكما

وهما:العسكرلِه،بالأنظمهَ

مسلَقرة؟غيرالأن!ةهذهلكونلماذاأ-

إلىطوَاعلهالسلطهَيللَللليمالأحلِانم!كلَئِركْىلِقومودْلمادْا2-

مدنلِهَ؟حكومالَا

بالنظامالعطلكرىالنظاميمقاونهأنهسَئِفْتَرَضنْ،التحليلفىللبدء

فىنلللبىوضررالثَمععندالعسكرىللنظامنسبيهميزةهناكأنالمدفى،

العسكرىالنظامبأنالافلَراضفَهْمالسهلومن.السلِاسىالولاءلَراكم-

العسكوىللنظامالموكزيهَالمهارةفإن؟كلوعلى.القمعملِزهَلهسلكون

ف!لك؟إلىوإضافهَ".العنفإدارة11وهىالاسويل"1!اللثمهلِرهالعبارةفىتكمن

النظممعالعسكرلِهالنظملصقارفهَأنه؟الأحيانمبنكلَنِرفىالجدلفارفمد

إلىالأصولِصلعندمامصلحتهاغلِرفىالأمولِكونالأولىفإن؟المدنية

الحكومه11ْأن263(ص79،1اإسلَيفانيقلَرحلذامدنلِة؟للملِاسلِةكَاعدةبناء

والثقالقَالخلافمنعادىملمملَوىبوجودببللهولهَلَلللمحلاالعسكرلِهْ

آهوسنوَّه".-وثَدالمدنيينمعائتالفعلىالمحافظهَأولبناءالمطلولا

النظمأظهرلأاللَارلِخلِهَ،الناحيةمنأنهإلىأ!)859بللِلَماوفاللِرىبلِراملِلر

25(،)صالسلِاسيهَ"بالمشاركهالسماحعلىالقدرهَعدم11الحطلكرلِهَ

بينالمساواهَإلىبَملِلالنظمهذهملرلأنحقيمَى؟هذابأقويقتوحاق

رغملذا؟العنفحدوتَواحلَم!الللدلِاللليه،والاضطرابالَاالجماعلِهالملنَلاوكهَ

المزاقبينبلِنالعامالإجماعفإنالأمر؟هذ)عنخمِعَكَمِّىدليلوجودعدم

منالقللِلأن11)7791(:لنجرنوودإولِكافترضهكمالِلراءىالنظملهذه

أنفاالضحلَكولنهاوعندلنَدثبيهَ،لكلال!بناءحاولتقدالعسكرلِةالنظم

58()ص؟االحقطِقلِهَ.بالملنلاركهلهالِسمحلملأنه؟مؤلزةغيرهياكل
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منعثاأكنَرالعسكرىللنظامالمواودعلىالقلِودأنافلَراض،ومع

واللَواوْن1،)3-2(اللنَلكلفىكا!كاأ2معكا!قثارلْاامنَلاًالمدتىاتئظام

)مقارئا)2-3!اللنَعكلفى5هملرنثَطهَعنديكونالعسكرىللنظامالمبدئى

"بماأكثركمععمللِاثاسلَخدأميلَضمنوذلكالمحدنى(،النظامفى؟هـ3ب

العللدكرىالنظاملجعلالذىفما(.المثنىبلنظام)مقارئاطأثرللللالللئِاوولاءّ

الدواقعالنظرافىلمسْأنالمرءعلىْاللَساؤل.هذاعنلالبجابهَمسلَثَر؟غير

ولَعثدهاالأللنبابكنَرهَورغمالسياسلِهَ.الحلِاةفىالعسكرلِلِنلدخلوواء

والخوف،المدنيينالساسةللللوكمنالالنَلمئزازمنلَلَواوحفهىشكبدْون

السياللدلِه.للحلاهَالنظاماسلَعادهفىالرغبهإلى-الللللطهَالشطِوعلِلِنلولىمن

زيادهفىالوغبهَوهوألاوعفوميلَه،لبساطلَهلِبْبىُزواحدحافزويوجد

فقدالخافز؟هذاأهمطِةلمساندةجوهرىل!للِلويوجدالعطملكرية،الموازنة

لمدىوفثًااللاطَلِنيهأمرلمحكامندولهعلنَدولِن)6791(بولَنامروبرلَاصنَّف

الدفاعىوالإنفاقالملَغلِرهذايينهوجبًاارلَباطاووجدالعسكوى،اللَدخل

)71911دنَدملِتوفلِلبِصنَّفكما!س!.المحومىالنالَجإجمالىمنكنسبهَ

،العرىاللَدخللمسطَوىوففامجموعالَأثلاتَإلىاللافيهَأمويكابالط

العسسكوىلطبهفا!المخصصهَالمركؤلِةالحكومهَهصووفا!أنووجد

.اللَدخلهستوىازدلِادمعا%9إلىذلكوبعديبر،14-9بينمالَرإوحلَما

اقومىالنا!جإجمالىمنالجؤءأن()نوردلنجووجدوقدالعطعكوى.

ضباططيظَذالَطالبلادفىالصعفقثَرلا--كان،الدفاعلنفقالَهالمخصص

المدنيه.الحلِاهعلىالسلِطرةالعسكرلونفلِهاكيلاللَىلالكعنالبريلَورلِان)ني(

)المترجم(.الخاححمةفوهـالحظوةبأثهمالمحولأويمكنْ.الرومانىالأمبرأحئورئالحرس)*(
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فىالعلللكرىاللَدخلللنَعرح.جذامبالنَلرةوبطريثَهَآجْر،بمعنى

المواؤنهَ،لَعظيملمكتبكنموذجالعسكولِينيعرضفالكالَبالسلِإسة؟

فىموازنلهملؤلِادهَللعسكرلِينملاحهَاللدتوالَلِجلِهَهوالتدخلأنحظةومد6

)برلِلَونوآخرمكانفىنؤكشتكماالضحلِفهَ.السلِاسيةالنظمذالَاالك

هوالموازنهلَعظلِمولَحقلِى7991َ(،ولِنلَروب7591،8291،وولِنلروب

الأ!زهَ،معظمأهدافموضلِهَبطرلِقةلِملرأنهلدوجةجذامحددمطلب

الأجهؤهَيلِنأ؟هيه!ألا؟أالللقللسهولهَجوهرلهَفرصوجودبلملبل!ألمطاللئأ

علىينطبقلاالاعدراضهذاأن-إلااللِروكَوا!الَأ"معظمفىالمحخدالفهَ

كاتتولمامغلقا.هرميانظافالِكوق.أنإلىلِميلالذئ،العسكرىالتظام

الوظلِفىالهرمخارجالأجهزهَفىمحدودهَالعسكوسِنللافرادالعملفرصْ

الاشطَراتلِجلِةيكونالأحلِانمنكنَلِرفىالم!ازنهَلَعظلِمفإن؟العسكرى

العلععكريلِن.لالنهرادوالقوةوَالمحكانةالمرلبالالرفع6يلِهَجاالأكلَزالمحلَاحة

تكونأنبالضرورهَللِستالعسكرلِلنالدكلَالوولِينفأهدافلذلكونللِجهَ

الناعم.القمعدكلَالَورلِاتأهدافصرعامهَبصفة

مدتى.بظاممنالسلطهَعلىاللملَولواالعلملكرلِينأنإذن-لنفلَرض-

عندئذ)3-2(،اللنَلكلفىم!5إلىم!2مناللَوازنثفطهَلَثحوكلذلكونلَلِجة

بالتحديدوهو-الحللكولِهَا!كومالَهلَفعلهمابأحلللنللقلِامالعسكرلِإيئيلَقدم

ثمنرفعوهىألا؟معينةعواقبولهذا-العسكريينالأفرادمرتباترفع

وفى(،الحكمفىللعسكرلِينالنسبلِهَالملِزةتدهوأنها)بمعنى"ح-القمع،

ا.لأصلنثَطهَلَجاهألللفلإلىسلَلَمحوركا!المواؤنهَكيودفإن)3-2(النَمكل

لللوفائحدارهأنبمعلْىإ،هتالُرى)لاالأكقىالمححبىرعلى!الئثطهَمن

العلللكريهَ(المواؤنهَ)زيادةالرئلِسىهدفهلَحثَىَأنبعدلذلكونلطِجهَلِبسطة

السلطهلَسلمللعوفعقالفلِه،بطرلِثهَلعملكانلَااللىالعسكويهالحكومهَفإن

منهناللعبهضماتالَالالث!لمحدلَكونأنبعدبالطبعولكن؟مدنىإلى.ثظام

الجديد،النظامقلمنالمواؤفإَولَخفلِضالَابات،العثَومنْتوكَئِعالحصانه

ذلكلِكونلاالسلطهَفىلليقاءلَسعى"اللَىالخسكرلِةالخكومةقإنوبالطبع
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لشكلهكدالذىبالخطرللبللَللتلنَلعرولكنالعللمكريه،الموازنةلَرفعألْىلمجود

علىمقدرقهاسلِثَؤَضالعملهذافملرللمرلَبات،فلِهاالمُغالىالؤلِادالْأهذه

هعلِنهَقرعيهَجماعاتفىثحصرهأوذلكمنتحد.أنلَحاولكدلذلكالحكحم.

اللماسكلَدمرمعارضهَإنلَاجإلىلِملِلالعملهذاأنإلاابعسكرللِن؟من

والانقالبهالَامضادًا،انثَالئهايولَدأنالمحلَملومن،العسكرىللنظامالداخلى

كينلدىجافَنلدراسهووففاالعللطكويهَ،الحكومالافىلنَلائعهَالمضاده

تمامًا،لنَلائعةالع!للكويهَالحكومالَأفىالمضادهَالانمالبهالَافإن)7491(،

منهاالغالبةوالكلَزهَالمدنيةالأنظمةفىماضعفأعددها!وقأنويحلمل

.أخرىبهاواسلَبدالعلللكرلِهْبحكومهَالإطاحهَلَلَضمن

النظماسلَقرارعدمأسبالبأتوضللِحالصلعبمنفليلل!لذلكونلَلجهَ

انطدحابإلىالنظمْهذهمنالعظمىالغالبلِهَئللَهىلماذاأوالعسكريلأ

عنثفاالعسكويهَالحكومةعلىالمألوفيخرمنوللِلل!طواعيهَ.العلللكولِلِن

بذلك.كَيامهالُفترضالسلِاسلِهَالنظمفكلمؤلدلِها،لكافئأنالسلطهَفىلَكون

النقابالَأهذهلَكافئأنهالُفترضالندَأبات،لَللعاندهااللَىالسلِاللعيهَوالأحزاب

الأضكمال،جماعالَأئساندهاالتىالسياسيهَوالأحؤاب،السلطةفىتكونعندما

اللنَىءولكنالسلطهَ؟فىلكونعندماالجماعالالالكتكافئأنالمفلَرضمن

لَملِلمؤلِديها،مكافأهَعمللِهَفىأنهاالمحلللكولِه:بالخكوهالَايلطىَفلِماالغرلِب

النثَطهَهذهأقورغم؟الحكمعلىمقدبىتهاتقوِّىمماأكتؤتضعفأنإلى

النظماسلموارعدمفعلألَؤضحفإنها؟النظملهذهكاملألوضلِخاللِللل!

مدنيهَ.نكلإلىطواعيهْالسلطهَبلَحويلعادهطتتهىولماذْاالعسكريهَ،

م!ة،كافاكاه+33ء!عالشموليةالدكتلألوريةافظم-لم!

فبىينعكسالناعمالقمع-دكلَاتوريهَونظخافظمهذهببِنالاختالفإن

أنالكاتبلِفلَوضاللنَدمولىالنظامففىمنها.لكلالقصوىالملَطلبات

لَ!نج()ماوتسىاالعصاالقائد11أوسلَاللِن(-)هلالرالقائدأوالد!الور
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الشعبعلىالللنلطةمنلرجهَأقصىللَحاليىَوالولاءالدَمعأدوالَأيلللتخدمون

فىالنظمهذهمل!وصفمعلِنتاسبالهدفهذاأنويعتقدلِحكمه،الذى

1(،)659برزنلممكىو--ْوفرلِدرلِك1(،519،1739)أرنث!دواسهَ

والاتحادالنازلِةألمانلِاهىالكالثلللِكلِهَالتاريخلِةوالأملكهَ)4491(.وهايكْ

دلللطهَذروهَفىومثلاً.الماضىالقونمنالئالثهلِنيات(فىإستاللِنالسوفيلْى

الفحصوهرو،إرادهَإلىبلكَو)نلِن؟لأىيخضحلاالألمانىالانلعبكانهتلو،

علىكيدًالَعتبرالدَوانلِنومخالفة،الأخرىوهلاحظاتهخطبهمنلِلَضلحكما

اللنَعمولىًللحكمالملَعددةالمفاطِمتكونفكيف5191(.)أوندلَماالقائدللللطة

ووسيا)منل؟أخرىمجلمعاتفىلمحطبلمهالِمكنمدىأىوإلىمفيدهَ؟

لِحلَاجلعلؤالذلك-(المعاصرةالصينأووجورباتشوفللعلَالينعهديبين

الأمرهذاعلىالأدلهَبعضالكاللأيقدموسوف(.النثَالنَ!)مننحرإلى

القصل.هذافىلاخفا

منكتنِرفىمفيدةتكونالأستتتائلِةالقصوىفالحالالا؟حلألِهوعلى

مفلِدالطثعموليهالثكتالَوولِةللنظمالمفهوموهذااللخليللِهَ.الناحيةفىالأحيان

متتاقضلِن.طو!نعلىالتاعمالقمعودكلَالورلِهيضعهالأنهالاَق؟حتى

النقيضلِن.هذينللِنلنلكلْمَعْبلاالعالمح!فىالحقيقيةالدكتالَورياتؤهعظم

كنيزالِنصدبألاالوئلِطعىالسؤالفإنالاقلَصادية؟النظروجههَومن

دوجهَأقصىتحمَيىَعلىالمَلِدطبيعةعلىولكنالمَصوى؟المتطلبالَأعلى

لَفرض!دالمواؤنهاعَباراتأنكماالشمولى.الدكطالَورهـاللقائدالسلطهَمن

الإيرادعلىضوائلأفلِهالَفرضْاللَىالندَطهعندالأخصوعلى(،كلِذا)ْ

يؤمِّمأندائفالِلللبَطلِعالقائدأنإلاملَاحهَ؟ضرلِبيهفَاعدةكلعلىالمعطم،

به.والمراجع1(،)689باروزكمنَ!،انظر)،(

الحَقىَبسهولةيسلطيعالقارئفإنمرتبطَا؟طَدَاالموازنةاعتباراتتفرضعندصا)4"(

للدهتحبيبسوفالموازنهَلقلِودوالخاضعالنفوذ،لِعظمالذىاللنلمولىالنظامأنمن

ال!ولاءلدل!ود.كلَابعالاقلَضادىالأداءفىالخارجلِهَللطغيرا!لَمام!االطرلد4نجفس

باحنَصار(.النصفىقدملتأإكمما
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ملر:،ْالاقتصادىاللَدهووْلَألَنِرالطَإلىتؤدىوقد.-مبالثلرةالمواوديصادرأو

مصالحس!لوكلَاللِدA(91)3بلِكرلمحللِاغْهَوفد!اللَى-المعدوههالدلِون

الوهلهَفىذلكلَفعللا؟.+ولكنهامشاكلإحدالَاإلى-الحاكم!ْالجماعهَ

المؤلفلِفلرصْعلْدئذْالثَمالد،مَسلطلألثللبالضرورهَأئهاإلا؟الأولى

نوكلنَ!)وقدالسعريةوالثَلِودالموازنهَكَيديلَجاهلالثَائدأنالجدللغرض

لعظلمعلىأخرىكلِودأىلِوجدفهل(،الخامساليال!فىموسعبلنَلكلذلك

الشَمولى؟الدكلالَورىالقائدسلطه

وكَد.الشعبولاءهوالأساللىالاعلَبارلِكونالالائد،نظروجههَمن

العوضمنحنىدابموما)3-14،الشكلفىالثائدذلكملننكلهَصُؤَرَلَا

م!نيزلِدأنالدكتالَوولِستطلِع،وأعلىالخلفإلىينحدرللولاءالإجمالى

ثخأمتحنىكان،لتلكنلَجة.القمعمسلَويالَابزلِادهَاللثلعبعلىسلطلَه

حؤًالممكنالوحلِدالتواؤنولِكوق،نطاقهاملَدادعلىأعلىإلىمنحثرًا

أرتدلَا:!ولهكانلَاما-غالبًا-هدفوهبىلالنَمعب،اللامالثَمعللضممنمزولًا

ك!لفىفودكلعلىالدائمهالهيمنهَاعلى1نفسهأعدكدالنازىالنظامإن

91./)5191"حياتهمواحلم!مرحلهَ v،rالذىالنظاموهو325(،.ص

أنإلىألنَماوتهالدلائلمنكبلِبرأحلنَلذاأنإلاذك؟لَحثَىْوكَدأحلِانًا،تضمنه

أنفضلا"عنهذا8191(.)بروزاتالهدفهذالِحققلمالنازىالنظام

ثدوأقصىوبَحقيقاللَامالثَمعبلِنصثاهًاهناكإنلَقولالنظريهَافيعلَبارالْا

الثدعب.علىالدلعلطةمن

لَحثثَالالمعفىالؤيادهَأنللمابقهَ:مناكَلنَلهَمننللعلَدعىذلكنرىولكى

)اللَرالإحل!ولألَنِرللثظامءالولاءعرضمنحنىعلىمعارضهَلألَلِرالا

ع!دممخاطرزلِادهَأوالعائدلانخفاضنلَيجهَئعْرَض؟الذىالولاءكملِهفى

احلَملفىالزيادهَفإنأخوى؟ناحيهَومن.النظاملِحابىمادائغاالولاء(

زيادهَأوالمعارضلهَ،الحركالَأبإحديكامنةأوفعللِهاتصالاتوجوداكتشاف

المحلَوقعهَ.النَروةمنيقللالمخالفهَهذهعلىالمفروضةالعقوبهَفى



الشمونيةالدكتا!رلةنظامتحتوالولاءأ!محتوازن)3-4(رقمشكل

"الالُمخ
،!

-5

لولا?!ا

إلىالفرديدفعالذىالدخلألَزعلىلَألَيرةلهالَؤوهَفىالانخفاضهذا

هللنظامالولاءذلكفىبماالسلِالللىالولاءفىالاشلثماراتكلتقللِل

افلَراضهوالمعقولمنيكونالثَمع،منالمنخفضةْالمستولِالَاوعند

اللللجابالَهمفإنلذا،الناسلمعظمبالنسبهَصغيرًا!ونالدخلتأتيرأن

لدكلالَورلِةاللَحليلفىسلفًاذلكمناكانَلهَسبقلَمااكمماالإحلسأنَرعللِهالسيطر

أكبر،الدخلتألَنِرلصبحالثَمع،مسلوىزلِادهَمعأنهإلا(؟الناعمألثمع

المرتفعهالمطللتولِالَأوعندأصغو.المعاوضهَْالمجموعاتوحجم!دولِصبح

الإحل!لَأثَلِرلِصيحلذلكتلَيجهَ.للنظامالمعارضهَلُمحى!دالدَمعمنجدًا

وفى-وعندئذجذا.ضخمًاالقمعهسلوىولِصيح،العدملدرجهَصغلِرَا

لأتيرالدخللألَيرلِكتسحعندهاالتىالثقطةإلىالوصوللِجبالنهايه-

للنظامللولاءالإجمالىالعوضْزيادةمُحدنًاالمواطنلِنل!الإحص

)3-4(.الدنَدكليصورهكماللخلفوينحنى

عوضهَعادهَسلكونالقمععمليهَأقلاحظناماإذاالنقطههذهوئلَعزؤ

كدلذ.يأنهمأتفشهميعوِّفونلاللنظامالحقلِعلِوقوالمعارضونللخطأ.
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دلللوكلِالَأمنللنظامالمجلَملةأوالفعليهَالمعارضإَاسلَنلَاجلِجبكانكما

علىاللجرفبكونللثَمع،المنخفضةَالمسلَويالَاوعندمعلِنهَ.وخصائص

نسبئا.سهلأأمرًاالمعارضةقلِادات

ونتيجهَ.صعوبةأكثرذلكلِصبح،القمعمنالمرتفعهَالصد!متويالَأوعند

قىحوصًاأكلَزلِكونواأنيجبكاناللَامالولاءذوىالأفرادفحلى،لذلك

ولعرفىنبحعدفلِمالِظهروثَد.لالَصألاتهمعملشبكهعلىالحفاظأوإنلنَعاء

لِوضصحالاحلمالهذامل!ا.االخطأ11معْالأشاصلَمطاكَداستنَمارالَهمأن

أواخ!رفىالشنِوعىالحزلأ!رلمحللالينلح!لاتالضخمهالجهود

هنواقعيهَغلِبىاعلَرافالاعلىللحصولالماضىالقرنمنالنَلاطنِنلِالأ

وكلماالسيئه،الندلمعهَذالَاالاللملَعواضيةموسكومحاكمالأفىالمدهملِن

لَوقعازدادللملَهم،الحقيقىللذنببالنلللبهَا!زب،اللنَعكوكْداخلؤادقي

كانلوحلَىاللللنمارالَا،بأىالقلامعنالحزبأعضاءكلَيرينْمنإحجام

الرعبلهذاضحلهَأنفسهمهملكوتواأد!منخلنَللِهَاللَام،الولاءبدافعذلك

النَلاطننيالا،أواخوكىبأثهالدلانل،يعضهناكفإنالحميقهَ؟وفى.والإوهاب

،7191)شابيروفيهااللَمادىتمكَدْاللَطهلِر!للِاتبأنستالينشعر

والاسلرخاءبها"،القائملِنلصمفلِهَاعمليالَأاالحقلثَههذهولَفسر(.43ص؟

3891.عامنهالِةفىللوعبالنهائى

11"منَاليةفإن؟للخلفمنحنئاالولاءعرضمنحنىأصبحماوإذا

يكونحلِت31َ-4(؟اللنلكلفىهـ53ملرنقطةعندلَكونالشمولىالث!كلالور

يمكنللسلطهَهلنمابهخطلأعلئمالمسَاالخلفإلىالمحثجه.العرضمنحنى

إلده.الوصبول
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ولكن؟maximizeالللملطهللَعظيمولط،القائديخلَارووسملِا

ملنَ!لكلهَأنبمعنى-الولاءعوضملحنىلِفوضهالذىللقلِديخضعهذا

هى:القائدْ

.Max)ول،+2أسأكأ-33ول(،1)مس5000..100000000()آ + ( L

هو:ببساطهَوالحل

ء!ول!

طء-ص!500050505..هه..ةهه..........0......0......8.ة)12(

فإنالوحيد؟الثَيدهوالولاءعرضمنحنىكانإذاأنهيبينوالذى

اللدلهلطهخطانحداوهلر:اللنعيء؟نقسلِكونلِجبْأنالعرضمنحنىانحدار

كَدالدكتالَووأنصالصظهَمع)3-4(.لنَلكلل!()5المحلكىالئقطهَعندالملنَدابه

ع()هـ3الملَوكَعالأداءمنأفضلبطريقةْسلظلهؤيادهعلىقادؤايزاللا

ت!5عندولكنلاحفا؟لمجثلأنهالمناقلنَلهَسلْحَْكما)ط!(لاءالونَمنصلعودأو

اللندكب.علىالسلطهلزيادهَكوللللِلهَالقمعحدودإلنىلِكونْوُصِلَ

ئجرىالشمولى،الدكلَالَورىالنظامفىأنههوانمموذجهذاآنَارأحد

الولاء.عرضتخفلِضإلىالقمعزلِادةفلِهالِؤدىاللَىالنقطهَإلىالثَمعلَنفيذ

أنذلكويسلَلَبع.الناعمالقمعلدكلالَوربالنلعلبهسليفاالمضاداللَنبؤولِكون

ناعم،كمعأملتْممؤللِةالدكلَالَوريهَكالْتإذاعمالالثلللَدثلواحداخلَيارٍإجراء

ضكندالقمعملدلهتوىفىللتغيراسلَجابةالولاءلعوضالحدًىبالسلوكلِتعلىَ

علىالأدلهَبعضخمعَلَاْكدأنههو،لاهتمامالمتنِرواللنَلىءالتوارن.نقطة

ملنَلروعمنمعلومالَاوباللنلَخدام.اللمابىاللحلوفللى.النظاملمصلحةالأمرهذ)

تميؤدرجةخلليَبتْوأ(،)87ليلفر-باهرىحسبلللوفلِتية،شخصيهَمقابلة

لالضهدافاللَأييدودرجةبالمثَدَّرةالكفاءهبينالعالثةأىا)*(ا

)الملرجم(.الطمابقالسوقلِلىالالحاذفىالسلِاسىالبوللسجهاز)*(
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منهمطُبِدد(سوفيتيلاجئ)3927الرعاياأنبصعنىللنظأم،المخلالفة

مقلِاسئاشاملهَمخللفةبمعالِيرالمخلالفهَالسوفلِتيهالمؤلسلالَأكَادةلصنيف

للنظامالمتبالِنةلدلأهدافلَأييدهممدىعنألِضئاسئئِلواوكَد.والكفاءةللمقدرة

لِرلَيطكانالنطاملأهدافاللَأيلِدأنرغمأنهوسلِلفر:باهرىوجدوكد

فإن،KGBباسلَتتاءالصَنوعةالمؤلسلالاقادهَوأمانهَالمثَذَبىة،بالكفاءهَإلِجابيا

مافأيماولذا!س!!.!المقدرةبالكفاءهَلبدلمحئا)معنوئا(كانالارلَباطمُعامل

الأقل،علىأنهفعلاًتبلِنفالنلافج(.والبيانالَا)الإجراءالأمحدودلِهَكانلَما

لاكانبرلِجنيفما،حكحلَحتاللملوفيلَىالاتحادأنالإجابالأ:بللكيتعلىَفيما

شمولئِا.-دكتالَووئِاتظامًالِزال

الثَمعدكلَالورنظامعناللنَ!مولىادكلَالورىالنظامويخلالفهذا

أداءأن:المثالسبلِلعلىافلَرضالخارجلِهَ.للصدماتلجاوبهفى،الناعم

لهذا.الفضللِدَّعىأنيلللتطيغالقائدوأناللحلللن،إلىلللبيلهفىالنظام

لدكلَالَوربالنسبهالحالهو)كماالتحسنهذايكونأنويمكن،التحسن

الحربفىالنجاحذلكفىبماالأداء،أنو)عمننوعأىفى(الناعمالقمع

الافلَصادى،الأداءعلىهنانركزولكن؟كبرىسلِاللييهَملنَلكلةحلأو

اللَضخم،فعدلوثخفلضالاقلَصادى،النمومعدلفىالتحسنملر:

عرضْمنحنىلِنقلالأداء،أبعادمنأىفىلَحسنوأىإلخ.البطاله...أو

ال!هفىالجديداللَوازنولِكون)3-ه(،الشَكللِصووهكما،-اللِملِنإلىالولاء

على-تقليثلِينغيركانواالأحلِانمنكثيرفىالمحهاجرينأنكاتَالوئينعلِةالملنَمكلة)،(

لَحداؤلهامحظورأدياتمنعط!لَقاةهمم!03ويهودأكانو!منهمهمم!85:المثكسبيل

(،da!3مكن.)a
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النظمفىولولاءالقمعىبلوازنمسَوياتلتأنَركيف()3-هشكلى

الدفثموليه

الؤبىالج!كْلوالسلِاسةالاقتصادىالأداءفىبالتضرات

4!"

-ث!،أ-

!"القمع

"8----

3َ*ا.ْ-!ء.-.

بقْي--!!بمبما!!.2!012

ا+!أmnا

43ءلولاا 41 Lفهحررء

عوضمنىْالأنضبهموضبثونلشعبعلىالنظامللللطهَولؤداد

أعلىلخطملأ!للئالِكونأنلِجب!لأألجثيدوالمنحنىاليملِن،بىالولاء.بلَحوك

لمح!موبلنسبهَظ(.الثنعِالعرضهنحنىمنأعلىالملنَمابه،الثَوهَهنخنىمن

للخلف،المرلدالعوضلمنحنىموازٍانلثلحث!وتَ)أىوضوخااكلؤالمحالالَأ

ويرنجعئيضئا؟لزلِادةإلىيملِلاقمعمللدلَوىفإلْىالملَجالسة(الخظوطهمنوهو

فىلللحلللنتللجةَالولاءعرضفىالزلِادهَأنإلىببساطهَ،فلكفىالللبب

)علىنفوذهلِ!القائدكانولماأكير.قوهلحبنعدفرصةلثائدلِعطىالأداء

الاسلهـلن-علىنشاطهَالزائدهَالمواودلِينرالذىلناعمالقمعلكلالورخلاف

بنلك.للقلِامالفوصبهَهذهيلْلهزفهوالطنَدتجضى(

اللَابعهَ،الاشلَراكيةاللثلرقيةأورباودول،السابقالللعوفيلَىالالَحادوفى

الستلِنياتمنذأنهإلا؟لللنواتلعدهَمدهلنَلهَبطريقهَجيذاالأداءهذاكان

الثَومى)لمحدخلنفوبمعدللقياسهوكاالاققمادىالأداءفإنفصاعذا؟
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هذامعأته.لمحجاوئانموذجتاولِصوِّر8791(.أوفر)بلَبالَاثراجعالإنلَاجيهأو

ائهلِاردبلوحتى.والقمعوالولاءالللللطهَمسلْولِالَاسلَتلاطنَمىالانحدابى

لِؤلددللللِوجدكانالشركَلِهْ،وأورباالسابىَاللدهوطلىالالحادفىالثَملِ!علِهَ

أووبافىالافلَصادىالأداءأن)8691)والِلَألللتيفنذكرفمنَلاً:.الرأىهذا

أخرىطرقكاالأحزابوبحتتااللَفانلِنيالَا،خلرفىانحدركَدالشرقلِة

الاَلمحى:عنونؤَهالشرعيهَ"،11للَضمن

فىاللَرشيحالَاكانسلمافبلِنما:الاسَخابتآليهاسدخدامزبدةا-

السلَلِنيال!،فئمنعزلهَظاهوةالانلَخابالَا،فىالملعددهَالشلِوعلهَ"الانلَخابات

فىاللنَمركيةأوربادولنصفمامنلأكتؤالعامهَالخصائصمنكانلَافإنها

اللَفمافلِنلِالَما.

كدالحزلاإلىلِنتمونالذلِنالسكانفسبهَكانلَأ:السياسيالالدمانج2-

اللللبعينلِالَافىه/ه6-01إلىالخمللللِنلِالَافىه/ه3-4منبلَباتازدادلَما

التفانيلِالَا.و

.الجمداتفىالالدماج3-

علىلمسادب!الحعكومالمحأذاتالبلدانفىالمحواطثلنتحريف!4-

الأحداتَفإنوبالطلع؟.والصحافةوألدولةللحزبالخطاباتكتابهممارليمة

منكانالشوقيه،وأ!رباالسوفلِلَىالاتحادفى991أ-أ989فترهلال!اللَى

فىإن:القولوحقيقة.النموذجهذامحالحقيقةنتاسلاأ!لمحبللَخيلهاالصعب

يَلًراخَولمكبلِزإ،النمووكانالاقلَصادتحرروحتِاللنَملِوعلِهَ،الصلِن

ودولالسوفلِلَىالالَحادمنكلفىالأحدالألأنذلكالسلاسى.القمعمللللْوى

هلللتوىبينالموجببالارلباطلَتسىكانلَااللنَللِوعيهَ،والصيناللثلوكَلِهَأووبا

الدكلَالَورلِهَلالطظمةيالنسبةهنابهالملَنبأالثَمعوصللنؤىالاقلَصادى،الأداء

ملَوسطامسلَوىلِلضمنالنموذجأنأهملِهَ:الأكلَزوربماوأخلِزااللنلمولية.

الدكلَالَوري!ةبالنظمالجابئِابِرتبطانالولاء،منمتوسطاومستوىالقمعمن

201



علىلللَحركالَماوالولاءالقمعمنكليزداداللنلكل)3-5!ففىالشموليهَ؟

أنهالحقلِمَة:لالكو!لرحالحدى(.الجانبعدا)مامعينعوضطولْمنحنى

الدكلَاتورلِهَالأنظمهَفىالولاءمسلَوىفإنناجحه؟الأسافِيلالكمل!مادام

اللنَلواهدمنوهناك.الناعمالدَمعدكتالَووبنظاممقارنةعالئِالِكوناللنَطموللِهَ،

للتظانما3البابفىوفسِّوَلُخصقَفلقدذلك؟صحهلمحلَبلَاماالوسملِه،غلِر

أتهيالملاحظهَ:يخديرهووهمااللللوفلِلى.للنظام01البالبأوفىالناؤى،

أنظمهَانهارلَأ-لهااللَألِلِدتواجعوعندما-اثتصادئااللنَعلِوعلِهَفلنَلكعندما

ماحدإلىلمحعلمدكانلاأنهاحقلِقهَمعيلَناس!االلنَللِوعيهَانهيارفإنْلذاعدلِدة؟

الوفاءفىالنظاملفشلنتلِجهَاللَأييدهذاتالكلىوعندماالشكاق.تألِلِدعلى

كذلك.النظاملَالثثَدىبوعوده

،النموذجهذالِقلَرحهااللَىاللنَلموليةالدكلَالوريهَلالئظمةواللفطللِر

اللَىلَلكذلكفىبما،الأدبياتفىالسائدهَاللَفللعلِراتلالكعنلَمافالِخلالف

لَمامًالَخلالفأنهاكماونثادهماللنَلموللِهَ،الدكلَالَورلِهَلمفهومالمؤلدونوضعها

الأدبيالَافىواللععنطاقضكلىالمسلَخدم11ْالموخهالاقلَصاد11لَوكيبةعن

فىالقمعسمالأأنهنا:الأساسيهَوالفكرهَالالنَللَواكيه.البالدفىالاقتصاللِة

والذلِنالولاءمؤيدىجوهربناءعلىتللماعداللثنموللِهَ،الدكتاتوويهَمجتمعالَا

كَهر.عالثههىمماأكلَؤالمبادلهَعالطهَعلىأساسًاالنظاممععالكاتهمتقوم

تللللراللىمؤلسملهَآلنِةخل!سمن،الدعمهذام!بقدَّممالحلَصْنفالنظام

الشمولى.الحزبهىالمؤددسدةدالكوالمبادلالَأ،الصفثَاتولَتفيذالولاء.لراكم

علىالللطوفلِتى،الالَحادفىاللنَللِوعىفالحزبالدوو؟.هذاوللَحمَلِق

النظامعلىالحزبللليطرأولاً-معلِنهَ.بطريثَهْنُظِّمَقد:المنَللللبيل

الدللللَورهن6)المادةرسمىلمفهومو!اصحلِحاهدْاوكا!الإتلَاجى،

للمجلَمع-السوفيلْى!والموجههَالقائدهَالقوةهوالحزبأنعلىنص،السوفيتى

بعمقالحزب)لَدخلرللدمىغلِرلمفهومالأكَل--علىالصناعيالثَطاعوفى
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متواضغا،حجصهكانولوحلَىمصثع،كلكانفثدالإفلَاجلِه!النظمفى

.الحزبمنخفلِهَعلىيحلوى

البلِووقواطفِعلىكبيرهَبدوجهأكَوىلحكمللحزبكان،لذلكنلَلِجة

الحزبفلَحكم؟المدنيةالمحدمهَعلىديمقراطىبلدفىالحاكمللحبنلامماأكتز

الإسكاقذلكفىبماالعلاحَالَامنواسعمدىإلىوالوصولاللَوقلِالَافى

يصفالذىوأ(78تنِوؤ)ماانخاصهَوالمحال!للمللعتشفلِالَاالمعلقوالنظام

الموؤوسينللَشَجلعكحوافزالمواردهذهالحؤباسلَخدملفصيلاً.المؤالِاهذه

وممكئاالمحؤلا،أهدافلدفعالولاء،بسييلبعضابعضهمضداللَنافسعلى

كانفعندما8191(.ووزنليزر)انظر"الدورىبطولهنموذجفىكما

أهدافلذفعالولاءلمجلبيللِلَنافلعلونالموؤولللونكانبكفاءةلِعملالنظام

هوالأوامرإطاعهَمن)أكلَؤومرونلهمولَفانيهمميالرالْهميإظهاروؤسائهم

العدد11ْفى:الحؤبأكدذلكهثَابلوفى01(البالأفىأكلزمفصلأنوكَشما

الرؤساءأقبمعنىعللِه؟ويُحَافَظئِكَافَألللوفالولائىالأداءأن11الضمنى

للمرؤوسين.وعودهملِنكتؤالنالمحزبىالهرمأووالوؤارهالحكومهَداخل

مدئدكلةَلحلا!زاملِهالملكلِة!ولَىالبندطوعىالحزبأحلالطرلِقلأويهذه

الملكلِةخقولَىتغيبعندماالمبادلاتلدلهمالَامنهىانمى،المتبادلالغلن!

كَانونيهَ.أسدىعلى-المبنية

يكونأنلَوكعهالدورهذالَحقيقالحزبالمطلَطاعةأسبابأحدوكان

منَلأ-الأجلِلَجمبرالوقتمرورمعفالمحبادلالألذا،الأجلطولِلةمؤلسط

الدكلَاتورلِةللنظمالمعروفهالمعالمأحدالحقلِقههذهوتلنَعرحممكثة.كمائت

الواضحمنللِلىفإنهوإلاالاقلَصادى؟النموتح!لَوجههموهواللنلموليلإَ،

لِسلَطلِعونافالقادة.النظاماهثماممحلالسلِاساتهذهمل!لَكونأنلمكنلماذا

بالاسلَهلنلضحونلماذابذخ.فىبالعدثَ!احلكارهمقوهَممارسهببطلاطهَ

لِثومونولماذاالللللطه؟فيبعد!ونوالملمجنما؟المسلثبلأجلمنالحالى

وبنالهم؟أبناؤهميخلفهمأنالمحلملغيرمنيكونعندمااللَضحيهَهذهبملر
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الللليالللىالمكبَفى:المنللم!دبلِلعلىالثَمهَ،فىالعضولهكاتفإذا

المملِالاهى،المكلبكَادةفإناليلِع؟خل!مقعللِهاالمحضوللِ!ن)الوللِلبرو(

الحاقزلدلِهملكونوبذلكلللللطابهم؟الرأسماليهالملِملجملِعلمكنهمكان

البدللأنإلاالطرلِد4؟هذهلَلبعلملماذاالواضحمنوكان(علها)للمحافظه

الصغاوبلِنالمبادلالَأعملياثبلَلللهلِلالتلَليو.عىالحزلاكَامماإذالُطرح،كَد

هنمحوهالِمكنالزمنىاللَقضيلفىفالاخلَالنهالط؟الحالةهذهفىوالكاو.

التتموى،الؤجهذاتالسياسالَاسلَقلَفى)القلِادهَ("!الكبارالمقايضهَ؟خل!

11المنللثبللِه11َالنظرهَلِوضخذلك.المثأبلفىالولاءوأداءلَقديغالصغاروعلى

المبكرهَالجمعلِا!-سنهَالألف-()را!خ)ْاللنَلمولِهَالأحزابلكلالملَفردة

للدصنيعالهائلوالرنامج-دالمستقبليهَالمعووفهالفنلِهالحزكهَ.هعللفاشيهَ

سلَللِن(.نفَّذه.الذىالإجبارى

منس!دلثلهاللنَممولىالثكلالووىلحزبفإناللبالل؟فرضإلىوإضافة

فىالسمالَاهذهوُصفوقدللحزبالولاءفىالاسللفارلللله!طاللَىالللعمات

)عنعدنَدرالنلدتالفصلَوفىالدلعايق(الدلموفلِدىالطام)عنالعالثَدوالفصل

آلنثَاطفىالسمالَاهذهبهالَعملكانلااللَىالطريقهَفهمولِمكنالنازى(.النظام

الصيتىالطامعلىأغلبهاينطبىَواللَىالللابىَ،النللوفيىالنظامعنالتالهَ

بعكنل!أولالمنقضى.السوفلِلَىالنظامعنوكنلت(8691)وألثزالمعاصر

السلِاسلِهَبالملنَماركةيلَعلىَافيمالكلفهَبثونمشكلهَهنكتك!لمالديمثَواطلِه

منإلمزلِدولَكافأولَتابعمطلوبةكانلَمااللَىالولاء(،فىالالللتتفارطرلَى)إحعدى

لثَدابيرو9791،كيسود(-هوف)انظروغيرهاالممارسالَالالكعنللَفاصلِل

حصريهمبِزهَالحزبعضويةكالطاثانيما:اللمَاريجه(.المعلجةأجلمن7191،

سواْى-الولاءلعثمبالطردواللَهثلِد،ممكنةوالطودالإبعادعليهَجعلت!خاصهَ

الواض!حهنالحزبتطهلِرحملهَوكانتجماعىأوفردىأساسعلىذلكأكان

)8891(.تشالادافيدأيضاطزفحكاالئقطهَهده)4(

)المترنجم(وخلكها.النَانيةالحالميةالحربقبلالازيةألمانياجمهورية)"(



فئالاأيةلكولِنفكانمركؤئِا،ئتظيمهكانلحزبأننَالئا:.للحافبنقويهْأداهَ

الالئهحه،حسبللَكللالط()منعأىممثوغاالحؤب"داخلومجموعالَأ

لملللارالَاعلىمبتلةكَنوالَماخل!منئطمآلقواوالَأالَخاذوكانوالالَصالالمحا

هذهكانلَماللَىالرجهَفبهىالثلمقرا!هَا((."المركؤيهَ)مبادئالثلِاديهَْالهرملهَ

القلِادىوهرمهلحزبإلىلِلَحولالولاءكانومؤلَؤه،فعالةَالثالنههَالحوافز

)منخاوجه.منلنَمقهَجماعاتألِهَلىأو-داخلةللملِاسلِهْتجمعالَأألِةلىوليس

بهات!د-اللَبىالطريقةبنفلل!المبادلاتلِهثدالانلنَلقاوَلمكانالحؤب،نظروجهة

الرألسملى(.الاقلصادفىوالكفاءهَالملكيهحقولَىانلهكحريمهَ

اللنَلمولى.الدكتاتووىالحزبألِدبوجيةبدووتتعلىَرابعه:نقطةوهنك

اللَىالوعودمجموعههىالألِدلو!جلِةهذهفإنالأللعاسى؟المحسلَوىوعلى

على-غالئا-لَرىكانلطواللينينلِهَ،الماركلدسلِةفالألِديولوجلِالَما.أهدافهكؤَنت

العملتعولَى()أوجذريًاتوشدلَكنلماللَىالرأسماليةللمجلَمعالانقدأنها

وعودألِضئادعَّمالنقدهذاولكن؟السابىَالسوفلىْللطامالفعلىالوظلِفى

أ!ولاالتىالواضحهَالطرقوأحدله.الولاءلَرولِجعلىوساعدالحزب

وتقليلالنجاحنواحلَمجلِدجانب-إلىوالأوغاد،الأبطللَحثيدهوالاتجاههذا

.الحزبفلنملتواحِ

الدكلالورىالحؤبألِدلوجلةَأنهىدكه،أكلَزأخرىنثطةوهناك

عاالنظربصرفمالم!علَهابناءفىنجحلَاْلكونثدربماوالإغلامِ،الشمؤلى

لفلوكللِن-5ؤوفثًاالطرلثَهَ،وبتفلسلا،أمالحزلاصَدَّقددكانإذا

فىلَجمارلِهَلعلامهالولاءونوعالسمعةلَروجكانلَأالاعلانالَافإنإ؟ا819)

المهمولكن؟الإعالنهحلَوىالمهممنليلل!نموذجهموفىرأسماليهَ.مؤلسمهَ

المنلَجالَماولأن؟المعلوماتيوفرالذى(المتراكم)المخزونحجمههو

حافزلثيهميكونالفنتجينلأنأكتز؟بدقهَأوأكبربدرجةغهالُعالَنالأفضل

المجودهَذالَهللمنلَجالَأالإصطنىالم!رأسمنأكبرمخزونللَراكمأكبو
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لاالذىوالمشلَرى.الأعلىالجودةإلىسِتليرأنلِمكنالإعلنفإن-الأعلى

بطرلِقةعنهلِعلنالذىالمنلَجعدالمجما،المختلفةالمنلَجالاعنشلِئايعرف

الجودةأنإلا؟أعلىجودهَذوأنهيسلَجأنبالفغللِمكنالاَخر،منأكنر

بهاتتلللماللَىالخصائصإحدىباللَأكيدهىصَكزرة،بطر!هَعنهاالمعلن

لِعلقلاالأمرأنلِعنىوهذااللنَلموليهَ.ْالدكتاتورلِهَودعالِهَألِدلوجلِهَأكلز

إسلَلَفارات)ضخامهَفيهالَلَكوراللَىالمرالَأعددولكنالرلللاله؟بمحلَوى

للولاء.ؤلَزوجالسمعهفْىلَسهماللَى5(وعودفىالحزب

والمبالغهلللهوللطالملَوقعْالملا!ذفهى-رخلصهفالكلممالَا،وبالطبع

برافَداجرلدهَلُخصصفلماذاالحثلِقهَ.لالكعنيضلللعووطرلثةواللكرار،

ملِالدهجمدبمناسبةلسطَاللِنا!يةلإعال!نألنَلهوتلدلعهَلمدهُمساحلَهالكنَى

لِكلَدنَمف.أنسِمدلَطلِعلاالمرءفإنالإعالن؟حالةفىالأمرهوالسبعلِن؟-!كما

فأحد!(،سلَالِنلِالمحلعلِد)علِدصحلَواهاإلىفقط---بالنظرالألِدلوجلِةمعنى

لَلَك!ررالتىالمرالَأعددولكنالمحلَوى؟للِسالالصلمنالمهمهَالجوافب

الوسالهَ.فلِها

الحزبفإنأ!هَ؟أكعلزكافلاربماولكنخفاءً؟أكَلوبثوجهوأخِرًا،

بلحؤب)"(.الولاءلبناءمملَاؤهَوأداهَالعطايا،لَوزلِعقىتلَحكملِعلبهرهاكان

(0891كورناىبوالللطهَومكلَفواسعنطاياعلىالنثصأوجهيُحِلًنَاْ)فثد

الذىهووالحؤليأ،الريعاقئتاصفرصلَخلىَاللىلنقص!أوجهببساطهَوهى

الريعتوزيغأفرا!)699سلِستريكوجانزشنلِزرأدىمنكلبحتَحثيثا،)،(

للفلرةاللعل!اليوض!للللافلهالجمهورلِا!فىاللنَليوعىالحؤبشعبلِهَعلىالاقتصادى

القغعمسلوى:مثَل،الأخرىبلملراتالعاملهذاولمحارنوا8891،-5391

الحزبعضويةهوالطنَمعبلِ!()ماليالدناللَابعوالملَغيرالاقلَصادلِة.إلظروفأو

للعضولِهَ،أهملةالأكثرالمحثدكانالموزعالولعأنالنتافجلالكوبينلَا.ْالشلِوعى

شرحفىالأخركأالمقارباتمق،أفضلهوالللمياسىالتباللممَاربةأنهكذامقترحين

النظم.دظقصلوك
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الولاءلبناءمملَازةوسيلةهذهالنثَصوجوهك!إن؟اللنَعكلوبهذاالولِعفىلِلَحكم

منللظمالدائمهَالسمالَأمنهىالنقصنأوجهفإنالتفلطيرلهذاووفقاللجزب،

لإزالتها.اقلَصادى.إصلاححدولةلَوكعيمكنو،لااللل!وفيلَىالتوع

لَفأصدلعلى)للحصولالنظامعمللكلِفلِهَالمخلَصرالوصفوهذا

انظرالوقبَ،بمروراللَآكلإلىالنظامداخلالولاءلِملِللماذاللَوض!حأكنَو

الثظامعنعلنَمرالئالثوالبابالسوفلِلى،النظامعنوالخالنَلراللاسعالبابلِن

التنطلِملِهَفالمحقنيهاللنَلموللِهَ،الدبمَالَوريةللمجلَمعالَابالنسنهأفهلِقلَوحالنازهـا(

الولاء،علىالمفنِهالملكلِةحقوقسِللمىماعلىالاقلَصادىالنظاملللنَلخيل

.الأخرىاللدللِاسيهَالنظمفيعَمَّاجداملَقدمهَلَعلبر

cyأonsالسلماسيةلالا!لاسمل!دا-! ImplicatْأPol

!دمأنههتا:حُوواللَىذجافصبخصوصالذهلنَلةلنلِرماكانربما

الديمقراطي!الب!دان!بعهاأنلِجباالعَىبالسطياسالمحاْلِعَعل!فطيماقويهَنلَائج

وأفترض.الناعم:القمعونظمالشموللِهاككلَالَورلِهَالنظممعلوجهوجهًا

للحريه-الثرو!جهوالغربلهَمالَأللحكوالوحدالهدفأنذلكخلكلمن

خالفْا!صادلِةأواستراتيجلِهاهلَماماتلديهاليسالغرببالدأنبمعنى

لمبمولكنهامنَالية؟نظروجههلالكأنالو)ض!حومنلشعوبها.الحرلِهلَروفيج

الغربلِهَ.البلدانلللياساتمنلكنَنِربهالمصرحالهدف

الناعمالدمحدكلَاتوريات.لَجاهنةالمصلنمياسطَ:ا-4

Aidكبا Policy Toward Tin po

هو،الناعمالقمعبدكلَالَورلِةالفلَعلقهَالكبرىالرئيلللِةالقضالِاإحدىإق

سترلَبطفهلكذَمت،ماوإذالا؟أمل!الاقلصاديهْالمعونةلُمدإذاعما

ويعرض)3-6(اللثَلكل؟النظمهذهلمحلرالإتللاقحثَولَىلللجلفىباللَحلللن
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بدكلَالَورلِاتَ!علقفلِماالدلِمقراطيهَالدوللَواجههالذئاللنللِاسىالمأزلَى

أنأولأ--وبافتراض05،عندالمبدنىالتوازنلِكونفعندما.الناعمالقمع

لَغلِرلاالشكلبهذاالمعونةفأبئالنَللَراطالَا؟بدونهىالمعونةلَثَدلِمسياسه

يمكنأنهء-فقط-لَتضمنفهىللدكلَالَور،!الولاءللثَمعالنسبلِةالتكلفهَمنْ

علىلحافظبثِنماوالولاء؟القفععلىكا!(مقبدلأBلمB)/أكلَؤهواردإنفاق

لمحلِ!دوفَرلاْإذاأنهإلاالمبدئى؟مسلَواهعتدللدكلَالَوواللنَدخصىالاسلَهلن

على)فهيالسلطهَفىلِبقىلكىللدكتاتوركافلِهَمواودالأصللِهَالصزانلِة

اللنَلخصى.اسلهالكهعلىبيساطهالمعونهسلنفىَفإئهررزرء!لَالمسالأقل

الأجنبلِهَالمعوتهَبدونالنملطهفىالبثَاءالناغمالثَمعدكلَالورلِسلطعلمفإن

لهاشِكون:فالمعونة!د+ء(،.منأدنىمكانكلفىBBكانلْاإذا)بمعنى

مسلَويالَافإنوإلاالمعونهَ؟داملَاماالللللطةفىالث!كلَاتوربثَاءوهولَألَلِر،

للغلر.لناللوالىعلى!سأ،5عندولمأ،!التوازن

علىبقلِدالمعونهربطوهىلها،لُدعىماكثيرًابديلهَسياسهَوهناك

هداأنافترضناوإذا.الناعمالقصعدكلَالَودثكللمنالإنسانحقولَىانلَهاك

بطريقهَمراكَبتهلِمكنالانلهاكأنافنؤاضبمعنىفعالأ،يصبحأنلِمكنالقيد

مسلَوىيفرضبأنيُقلبلعوف!الدكتاتورأنفسنجدمُلؤم،القلِدوأنملاطمهَ

)3-16.الشكلفىول(هنأكبرللِسْالذى)أى!ل!منانخفاضَاأكنَرالقمعمن

،النظاملزعزعهَهوالملزمالثَيدلأنلرفإنبجلاء؟الانعكلهذالِوض!حوكما

ولنللولاء؟هسأ،للقمعولهعط5عثدالولاءلِلبلَأالقصلرالمدىوعلى

مسلَوىعلوكا!مهمااللدفلطةفىللبثَاءالكافلِهَالقوةالدكلالَورلدىتكون

الخارجية.المعونة

لخفلِضفىفعالةالسياستينهالَلِنإحدىلكونلنوعندئذ،

القمع.عمللِات
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وغْملأنهافعالهَ؟نجير.لمحيود(بدون)إلمعونهَ:الأولىفلسياسة

حافؤًاتخلىَلافهىالسلطهَ،فىالناعمالقمعدكتاتوربقاءمحافظلَها-على

والس!ياسهالللدلطهَ.فىللبثاءكوسلِلهَالقمعمحلالولاءلإحلرالدكتالَوولهذا

لَعطىلالأنها؟فعالةغلِر(الإنسانلمحقوقاملزمهَبقيودا)المعونه:التةول

فىالدكتالورتضعولكنها؟الاستبدالهذابملرللقيامفرصهَأىالدكتالَور

إذنفلماذاالدكلَالَور،إسقاطهوالمحعيالللهَهدفكان)فإذا.بعزلهفورىخطر

لِكونقدالسلِاستين،كللافإنذلكعنوفضلأالإطالىَ؟(علىانمعونةنولللع

لفلَرهَالمعوفةاسلُمرلَاإذاعكدلللِة.فمنَلأنتلِجهَذاتَأخرىلَألَنِراتلهما

سِدلحتبدلوكَدمؤلِديه،منالولاءعلىالاعتمادمنالدكلَالَورلِتحرر!ثبطولِلة

أنوجدماإذاخاصهَالأجنبلِة،المعونالَاعلىاعتمادهالولاءهذابملر

الولاء.علىللمحافظهَالعملمنأسهللِكون-المعونالَاعلىالحصول

لِكونكدمحلهللملحكالذىالنظامفإنالدكلاتور؟خُلِعماإذاذلك،منوبدلأ

كلِركباتولِك(."نظو)وجهةكبولأأقل

هى.للك،للنجاحالفرصهَيعضلهانَالنَةسنِالللهفهناكحال،أىوعلى

الطويلالمدىعلىالإلَسانلحثَو!لمكلِدمعمرلَبطه،المعونةسياسةلَكونأن

هووالهدقا.الوكتبمرورصرامةأكنَرلَصبحالثىالسلِاسةأنهابمعنى

المدىذوفالقيدأل!.عندالأجلطولِلجدلِدلوازنعلىالدكتالَورإجبارْ

علىالمحللللثبلفى!ادرًافقطسلِكونالدكلالورأنمسلقبلالضمنالطولِل،

لزودوالمعونهَول.5عنلِزيدل!القمعمنمستوىعندالللملطهَالبقاء.فى

بلاالمطلوبالإضافىالولاءاللنَعراص!"كافلِةبمواردالناع!،القمعدكتالَوو

لِلَضمنأن!الطويلالمدىقيدوطبيعة.الشخصىلالمحللَهلاكهبالنسبهَتضحلِات

وهكذا؟.ال!لباللَأييدلَفْجلكىالدكلَالمحور؟لاسلَلَفاوالَأكاف!لبوكَتالسغاح

القمعدكلاتورولزودئتَاولَتْاللَىالسياسالَأبينمنوحدها"السلِالمطهذهفإق

القمع.عمللِالاللَقلثِص!.الصحيحهَبالحوافزالناعم
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الناعمالممحدكتلأنورنظاملجاهالغوبيةْللدولالمثرالسياسة)3-6(شكل
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الدن!موليينالذكللألوريينلجاهنةالمصسيالممة:ب-4

Aid Policy Toward Totalitarians

الجكومالَأمعالعاهلثىللديمقراطثِالَاالرئلِسيهَالقضالِاإن

هى:الدنَدموليهَ

اكلصعاديةعالثالأفىللنلاركأنالديمثراطلهَالبالطعلىيخبماهلا-

العالطالَاهذهأنأملعدحأشموليهَ،دكتاتوريهَحكؤماتمعواسللنَمار()لَجارة

أنأنها.لِجبأمالحكومالَأ،هذهلمل!الاقلَصادىالأداءلحسنإلىتؤدىكد

للِنمن،لِمكنالتىالاقتصاديةالعثَوبالَأأوالللَلل!حلللباقملرللللِاسالألَلَبع

الشمولى؟للفظامالاقلَصادىالأداءإلىلَلمىءأن،أخرىممكنةتألَيرالَأ

لحقووَلمدفعهَلَعطىأنالث!لِصَواطلِةالحكومالاعلىينبغىهل2-

؟الإنسان
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نظروجههَهىالأللدئلة،هذهتطرحالتىالنظروجههَفإن،أخرىمرهَ

اللثملِاسالاأىْنعرفأننرلِدفإننانموذجا؟أكَدمهالافلَراضاتَووفقًاغلميهَ،

اللنَلمولى.القائداختارهالذىللقمعالمثالىالمحسلَوىْانخفاضإلىتؤدىسوف

معضلهَلمحعرض)3-ه(قالشكلالمعونهَءبسلاسهَنبدأأنلِمكن

هىل!5كانلَافإذاالشموللِهَ؟الحكومالَمامغالتعاملقىالدلِمثَراطيهالحكومالا

العلادَالابعضأواللَجارهَ)مننالصعونهَوكانلاءنلَلِجهالمبدئلِه.التواؤقنقطهَ

الأداءلَحسنهيالدلِضراطية(،البالدمعالمفيدهَالافتصاديهَْالأخوى

منجؤءأالأقلعلىينالأنيللنطلِعالنظامكانوإذا؟للنظامالافلَصادى

إلنىلِنلَثَلكأ5للطامالولاءعرضهنحلىفإناللحسن؟هذاأجلمنالفضل

هى(الثالثالفصلفىْالمناكدنَدهَ)انظركَبولاًالأكتؤوالنتيجهَط.3إلىاللِملِن

سلطةعلىالدكلالَورلِحصلوفلِه)3-ه(.اللنَلكلقىأ!3مل!جدلِدلَواؤن

المبالنَطرةفالنلَلِجهَالحالهَ؟هذهفىثمغا.أبمنَرولِكونأكلَر،وولاءأكبر

ارلَفعولو)حلىللشعبالللمياسلِةللحقوقأكبربدوجهَالإساْءههىللمعونهَ

الفاعليهَعدمإلبىتملِلذالَها،حدفىابلطلِاسات،فهذهلذامعيلنَللَهم(.مللللوى

هلزمكَيد)ملرالإنسانحقوقكَلِدفإن؟أخرىناحلِهَومنالحريهَ.زيادهَفى

؟النظامشلطهَمنببساطةلِقللفقدبمفوده؟فُرضماإذا(،ولعند

اللنَلكلفىذلكرؤلِهَولِمكنالدكلَالَور.الثَائدمنمقبولاًيكونلقلذلك

،الإنسانلحقويراالأمدطولِلولكَيدمعالجديدالأصرالوضعحينا)3-ه(!

سلِاسةلاأنهورغم05؟عنالسلطهَمنأقلمللعلَوىوهوهـ2،3عنديكون

لمحعَّاللَينلَكوناأنلِ!نالسلِاسلَينفإنبمفردها؟استخدامهاعندفعالهمنهمما

،المدىطولِلالإنساقحت!ولَى!يد-لمحسيطهَوالقاعدهمخا.باتحادهما

للثكلالَوولسصحكافنِةمعونهَتقديمصِحبهأنبلنَلرطالنظامعلىطرحهيمكن

والولاءالقمعمنالمسلَويالَماهذهوعندمأ.3إلىلهالولاءتؤلِدبأن

كَبل؟منكانكماالسلطهَمنأكبرقدرللدكتالَورنِكون3-ه(الشكلفى)7!ع

كللالثأكلزنةفبمعؤ،لذلكونللجهَ!.إلىول5هنبنجاحلِنخفضالقمعأنإلا

لثللمازابَبينما-لهمقبولةشلكونولذلك-الدكلالووسلطةمنسلَزلد

.النظامهذاظلفىالثَمعمسلَوىمن
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معاللَعاملفىالثلِمثراطيهَالدولئواجهحدهَأكلَؤمعضلهوهنك

.الإصلاحعنولَبحفالدهور،حالةفىهىاللىاللنَمموللِه،الثكَالَورلالَا

اللَدهووهذالَحإهالملإئماللَجاوبإنبُلِّنَكما)3-ه(اللنلكلفىاللحليليث!رح

الثَمع،عمليالَمافىالاللللرخاءيعصْحدولاهولنَبموللِه،لحكومهالاقلضلادى

الطَلابعفىاللَاليهَالخطوةأنإلا)3-ه((؟اللنَ!لفى!إلىاولامن)منالذ

الكامل؟لسلِاسىالتحرووللِس!الاقتصادىالإصلاحهى-حلأىعلى-

الولاءمنببساطةلِقللسوف(>0ول)أىالجوهرىاللَحررإنإذ

الإصالالحالأأنللوثعالدَإلئدقإن؟ذكعنقضلأأكبر.بثرجهَ.)والسلطة(

بطل!،!وتَ)مل!النطالَىوالللعةمصاعل!لسَببسوفلمبثئةالاقتصادلِة

وهكذاالسلاسى،للاضطواباحلَمالالَالخلىَثح!ومنالأسعار(فحأارلفاعأو

بأنللمعارضةلِسفح)الذىالسياسىياللَحرلِرفثَطسلَتفاعَالقائدملثلكلادفإن

لالصملاحالأهنَلالتتابعفإن؟عليهوبناءً.المحاكاهَ(.لَألَلِبراتوظهورللَلظم

ملبوع!ةاالمععللالأفىالاسلَرخاءبعضهوالنَممولىالنظاملقادهبالنسبة

إصطسحماتْأىإجراء.محا!لةكبلالولاء،ْعرصْ!لزلِادةا!شصاليهَبإصالثحالَما

البالدمعضلهَأننجستتثجالمهمهَ،النلَلِجهُهذهضوءفىكبرىسياللميهَ

أنالقائداسقطاعوإذاناجحًا؟الاقطَصادىالإصلاحكانإذاأنههىالدلِمثزاطلِهَ

كَائدفأى،الطويلالمدىعلىالولاءلِؤدادلكىاللَحسلنهذافىالفضنليدَّعى

مع.وللجاوب،اللدماسىباللحصويوعودهالنكتَسلِغويه،سلطلهلَعظئِملِحاول

الجدلداللوازنأنمعتاهذلكلخفضْه.أنمنأكلَزالسلِاسىالقمعيزيادهَفلك

مطلللوى"يلَضفنوذلكط(؟5منأعلىأظ)حيتَأعلىطعندالسلطهَللَعظلِم

ماتدوساللَىالديمقراطلِهالدولنظووجهةمنأخرىومرهَ)ول(.أعلنىقمع

يوجدلاأفهلجدلا،أمالنظمهذهمل!معالاقلَصاديهَالعال!ابتالَوسعهَكانلَأإذا

كانإذاالأم!د؟حئويلةالإنلللانلحقولىملرمةكَلِودعلىالإصرارلمبدأبديل

الدكلَالَوو.نظامافىالقمععمليالَألَثللِلهوهدفها
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11وحدِدمعلِار-جذابسيطمرلنَمدأوإولنَلادىدللِللدلِناأصبحفقدلذا؟

المهتمهالديمقواطلِةا!ومالَماكَبلم!الَباعهالِجباللَىلطللليالنلات-

لَكونأنينبغىالإنسانحقويَاتتفيذمراعاهَأنوهوالقبمعمللِاتبتقللِص

التىالنظممنعنولأىوالمساعدهَالغوبيةالدولللللِالللةفىالزاويةححبر

-الإثللعانلمحقوققلِديصطحبهاأنبلنَعوطمفلِدةبلَألَنِرالاتألَىأنلَوقعيمكن

يمرورصرامهَأكنَرباضطرادلَدويجئِالِصبحالذىالقلِدوهوالأمد،طولِل

ومعاكلل!.فعاليغِرَسلِكونالمعوتاتلألَنِوفإنالمعيار؟هذاوبدونالودطما.

Tradeالخارجيةِاللَجارهِسياسةج:-4 Policy

معاللجارىاللبادللِجبكانإذاماهى،أخرىمعضله.للعلِاسيهَهناك

ص!نتقي!دًاأكنَرالخارجلِهَاللَجارةسياسةإقلا؟أمالدكَالَورلِهَالحكومات

التالِهَ:اللَأتيرالَابلِنالل!ملِلِؤويمكنالمعونةلمعاسه

البلادلأنظمةالثَومىالدخلمنلَزيدسوفاللَجاوهُأنالملوقعمنأ-

أرخصبطرالم!دلهلَوردهَالمدخال!لإلَاحةنلَيجهُوذلك؟مباشرهَالمسلَهثفهَ

أنالنظاملسلطيع.الذىالمدْىفإلىاللَصدلِريهَ.الأهدافماعلىالطلبوزيادهَ

الملوكعهنولِكلنالرفاهلِهَ،فىاللَحلللنهذافىالفضللهأنبثجاحلِدَّعى

.للنظامالولاءلِزدادأن

فإنبالحرلة؟مطالبةالأكلَزهملؤاءالأكلزالأشَخاصأنيما2-

النالل!مطالبةزيادهَمعللدكلَاتوو،الولاءلَخفضسوفالدخلفىالؤيادة

21)بلسونبحثَوقها 9،Aالحجمأنلِلاحظأثهإلا6991(؟بول-لندروجاني

لحلللهمابول،-لندووجاناخَلًلًملذاجذا؟صقِؤالِكوناللَألَنولهذاالمقثر

ثمؤايلوكعونالذلِنهؤلاء11إنبهقوليا:الأوربيهَ،غلِر.الدولفىالتألنرلهذا

حقايكو!واأنعللِهمالديصَوا!ة،المؤلسعالَا!دملترولِج؟الدخلفى

22-23(.ص)صنا"حثصورلِن
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مؤسلللا!بينأكنرارلباطاتسلخلىاللجاوةفىالزلادةإن3-ْ

وجودإلىتؤدىأنالمحلَملمنواللى،المحليلِنوالصنلَجلِنالأجنبِةالأعم!

لمإذ-اخاصةبصفهَذلكولِحتمل.المسلَهدفالنظامداخلمللللَقلهَسلطهَ!وأعد

منَلأ(؟كوبافىالح!هؤ)كماالمركزلِهَالحكومهَخلكلمنالتجارهَلَنَظَّم

الَصالاتَ-الأخصعلىالإقليميه-مالَاالحكوأسطدت،الصينففىولذلك

علىجذاكللِلهبدرجةولعلَمد،الخاصوالثَطاعالأجانبهعجوهرلِهَ

النَورهَ:ولءهديفجإطالىقيلفعلو؟عماالإلِرادالَأفىالمركزلِهَالمحكومهَ

،7991كفاركا!ار)ماااالصين!ةالخصائصذالاالالنَدتراكلِة11المدللماة

ناحيهَومن.لِنخفضكَدللنظامالولاءفإنذلكحدولَامدىوإلى.ها(،ص

بلِناللَجارهَبأنقوهَ،أكلزبدرنجهربما)7991(هنللجلونجادلأخرى

كنَافهَازدلابلأناللَد4؟عدممنفعلأتزيدالحضاراتمنهخطفةأنواع

الأولىالعالميهَالحربأنإلىويلنَللِرالعدواتلِة.ببلللاطةتولدالاتصالالَأ

كانفإذا.الدولىالنظامانفظح11منالأخلِرةالذروهَعندلَمافاحدتفَ

المدىعلىللنظامالولاءفىهبوطاا!ارةلَولِّدفقدحق؟علئهنلَنجلَون

المدىفىولكنالأجنبلِهَ.الالَصالالَافىالمبدئلِهَالزيادهَبلللببالقصلِر؟

الدعملَؤلِد"-أنالممكنمن-القوملِةتولداتصالالَاازديادفإن،الطويل

الصلللَهدف.النظامفىللدكتالَووية

ونلَلِجةالضمرائب،ألرادالَامنلِؤلِدأنْلصكنالدخلارلَفاعإن4-

د!الم!اردهذه.لَحلَا.لصلرفهمأكلؤمواردالدكنالورالَألدىسلِكونلذلك

خل!منالسلطهَعلىهلِمنلَهملزلِادةأوالخاصق،لا!هالكهمإمالَستخدم

الولاء.أوالثَمععمللِالَاعلىوإماالإنفا!اؤلِادهَ

النقاطبخصوصالسؤال.أنلِلانحظالسلِاسالَا،نلَائجولاسلَخالض

اللَجارهَ،لإتفاكلِاتالصافىاللأتيركانإذاماببللعاطة:هو،الأولىالنَالث

الدكلَالَ!ر،بموازنةالرابعةَاللقطهَو!لَم.!ظام.الولاءيلقصأولِزيد
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الخاملى.البابمنالرابعالقللحإلىلبعئِلَركالقضيهَللالكاللفصيلىوالل!حللِل

فِيىالمحلمل-منكماأئه-افلَراضأولأللليلَم3إلىأالئقاطلتاوليوعند

أنافلَراضجانلاوإلىالخارهَ.لاتفاكنِاتنلَثِجهَلِؤدادللنظاماللَأييدأن

الملَؤالِد،التألبمعبأنهالقوللِمكنعندئذالناعمالقمعدكتاتووهوالحاكم

لكونلنوباللَالى،القمععمللالَأخفض!علىالدكلَالَورذلكلِحفؤسوف

الحمالهَ،هذهفىحدَىأنهيالالحظلكن"الإنطلانلحقوهـلمكدلفرضحاجهَهناك

أنرالدكطُالَومنلِطلبببساطةفهوضارًا،يكوو.لنالإنساولحقولَىفالثَيد

ناحلِهَوهن.لديهمقبولاًللطِكونوالذى،حلأىعلىعملهيجنامالِفعل

الناعمالثَمعدكلالَوروأرادلللَجارهَ،ثلَلِجهَللنظامالولاءلَناكَصمافإذاأخرى

الإنلللانَحقولَىكَلِدفإنالسلطهَ؟فىلبقىلكىال!مع؟عمللِالَامنلزيدأق

وليسللَخفلِضاللَجاوهَالثهاكلِالَاتؤدىلكى؟مطلىبلنَلكلضرورلًاسيكون

القمع.عملياتلزلِادلَها

زاد.الولاءماإذاهنالنَلمولى،دكلَاقورمعنتعاملأننا،الآنلنفترض

وسطل،القمععمللاتزيادهَإلىالدكتالَورسلِملِلالعجارهَ،لالَفاثَيالانتلِجهَ

الوحدةوالحالة.الحريةضياعلمنعضرورثِأ،الإنساقلحقولَىالملزمالقلِد

العكس-فيهالِحثلقَالئئهىْ-لنَلمولىدكلَاتورىنظاممعلَجارهَلالَفاثات

لَلَنالمحصالحالههذهوفىالثجارهَ.لالَفاثطالَطلحلج!للنظاملاءالولِتَاكصحيتَ

النخئممعاقجارةلكونالقىالوحلِدهَ،الحالهَهى"لالكأيضئا،الثَمععمليالَا

الدكتالَوريالقائدأنلِلاح!ظولمحنا؟مقىاذاتالنممولية،ريةالدكلَاتو

الوعىإغف!لِمكنهلاالمذكورهَ،التجارةال!فاقنِالَاللَ!لِذهلَابعتهفىالنطمولى

أنبصعنى-بالسلطةالنظاملَمسكعلىاللَجاوهَ،لاتفاكيالَاالمحلَملةبالعواكث

جملِعهالضمحلسوفوسلطلَهالمواطنلِنبولاءواحلَفاظهالقمععلىمقدرته

نعلَ!دأنمنايلَطلب!لكصحخا؟اللحلِلهذاكانإنلذاللعللِمالَه.نللجه

علىلمصلحتهمدركغلِرلِكبزنأنإمالللَجارة،لتبعهفىاللنلمولىالقائدأن

الألظمةكلأنإلىالإلنَعارةوتجدرعمذا.ضدهالِعملأنهأ!الطولِلالمدى
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وللىله!وطنلَيجهَذلكفعل!لارلخئِاانهارلَااللَىاللغَ!لموللِةالدكلَالَورلِهَ

درجهَ.أدنىإلىلَؤدلما!لين،فىالدخلؤلِادهَوأنالحقثِثلإ،الدخولْارلفاع

والنموالإصلاحمنعمديننحوبعذالقمععملياتفىالاسترخاءمن

علىلكوناللنَعمولله،الأنظمةمعاللجارهَقضلِهفإنلذا.المدهلن!الاقلُصادى

ضعلِفه.الأخص

فينإمالَطبيقها؟لِمكنلاالإنسانحقوقثلِودأنوبافلَراضأخلِرا

بخِنصلؤمالَفا!إلىاللَ!صللِمكنلملأنهأوجذاثوثِالِكونالمسلَهدفالنظام

اخلَارهناكلِكونلذا.الإنللماقحقوهـاسيالدلةتطلىَفىالملنَعاركةالبلداق

حقوقثيدبدوناللَجارةوالَفا!الَأناحيهَمنالخثَابسياسةبينصفا

الشدهَ،بهذهليستالفعللِهَالاخلَيارالَافإنوباطبع8أخرىناحلِةمنالإنسان

ولكنوالحوبالا؟اللجارهَمنمبنلِخاسلَكون،لُتبعاللَىالفعليةالسلِاسا!وأق

هذهوفى.انعؤالأوملنَلاركةإمالِظلالاختبار،فىالملنَلمولالأساسىالمبدأ

الَفافياتمنشِلأتىحدونَهلِحلَملضررأكَلأنهنااللَحليليلَضمن،الحالة

التجاوهَمن.لمحليتألَىضررأكبروأن،الناعمالقمغدكلَالَورنظاممعالتجارهَ

الثمموللِه.النظممع

الاقلَصاديلِن.بمصطلحالَمااخلَياواْ.ثانىأفضلهىالسلِاساتلالك

لسياساتاخلِاونالْىأفضلمنممالكةمجموعهوجودألضئاهتا!للاحظ

أقلِحلَملواللىالإنسانلَىلحقواللثَلددفىالملَثرجهَالثلِودغيابفىنةالمعو

الزلِادةهنفيلأأنه)بمعنىالناعمالقمعدكلَاتورلرعالِاضرؤاأقلتكون

يعلِشونالذلِنهؤلاءعنفقط(فالمعونهْسلَتبدد،القمعمسلَوىفىالفعلية

فرضفىاللَدوجعلىلِقومالذىالوحيدالمعيارأنإلاالشموله؟النظملَخَا

مفداح.أنأيضئااللَحليلولِثَترحسلِاسهَ.أفضلهويظل-الإنسانحقولَى

اللَىوالوللعائلالأدواتمهاجغههواللللطهَ،علىالدكلَالَوركبضهَلخفيفما

الثَمععمللِالَاوهىألا-ْالدنَععبعلىسيطرلَهعلىللمحافظهَيسدخبمها

؟الغرضلهذااستخثامهايمكنأخرىسياللعاتألِضئاوهناكالولاء.ودعم
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الأملَالة،وأحدضفِفًا.الديمقراطيةالبلدانلننوالتننللِىالاتفالَىلِكونحيث

وكَد.النظامداخلالمقاومهولحركالَاللمنلنالثَثِنخارجىدعملَوفيوفىلِكمن

الصلِن.حالةفىافملَ!ولكهاإفبرلِقيا؟حنوبفىالوسائلهذههلرالل!خْدمَ

!لوناَلدكلَالَورللنأنهوهنا،الرسالةفىأهميهَالأكلزالأمركانوولمجاَ

علككواعدمهاجمهفإنلذا؟السكانمنمعلِنهَلنَرائحلَأييدأساسعلى

.النظاملثَويضمحاولةفىمهمهأداهَهىالمساندهَ

عَلبيىَْذلكفىبماالأخرىالللياساتمنعددتناوليمكنوبالطبع

وهكذاه،معينةاسلَتفارلِهَلملنَلووعاتالمعونالَاوإعطاءالاقلَصادلِهَالعقوبالَا

وأقلَرح.الحالىالصلإطارْفىلَحللِلهابسهولةيمكنالثأثَلرالَاوهذه

العقوباتأنَّوهىعليها.التأكيدسَلللَحوَاالاقتصادلِهَبالعقوبالَأخاصهَنقطة

والأممالمحلَحدهَالولايالَأالبعلَهاالتىمللوسنِالدلالَأالمعوئالماعكلل!ليللفَ

فىحسينِوصدأمكاللبلَبرو،.عهدفىكوبا:ملرنظم،.معلوجهوجهاالملَحذة،

هنا؟وُصِفماهصطنعهبطريثهَللنَلبه!دصربلا،فىوملِلوسوفيللن!،الغرالَى

فرضلَاالحالالَأ،كلوفىمخلالفه.بطريقةلَعملكانلَأالحقيقهَفىولكنها

عزضتذلكويعدالاقلَصادلِة،العقويالَاالملَحدهَ،والأممالملحدهَالولايالَا

عاممنتصففىالأمريكلِوناسلَمرثصثالذ.الأفضللللَصرفكمكافأهَرفعها

هنَل:،الدوليةبالمؤسساتللكلَحاقبلجراددبولأمامإلطريىَسدفى7991

أولأيفتحبةنصلوسوكنلِتلنَ!!طالب!،الدولىوالبنكالدولىالنقدصندوق

هذهملر(.أكثو)سيالل!ليةبحرلِةوسِللصحالللللِاللديين،خصومهمعمحادثات

منبطرلِقهَلعمللاولكنهأخطأ،بطولالةهوجههبالضوؤرةللِستالللعياسال!ما

أنالنظامعلىف!انفقط؟اللَتابعانعكسهنا.إللِهاأدعواللَىالطرقللك

و!دفىالدجارهَاسلئنافوقبلالعقؤباترفعدبليمعتىأولأ"،للحرو

اللَجارهَ؟أوالمحعوناتمنلِسلَفلِدأن.للنظاملا.يمكنأنهلِعنىذلكالمعونالَا.

أ.ا8ص6991(،11ْ،ديسمبو)11ميلآندجلوبتورنلَوانظر)!(
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إللِها.أدعواللَىالللياسالَاأنَارمقهىواللَىالتحوو،عمللِهَكبلالؤلاء،لبناء

ولا،العؤللخطوأ!س!يعرِّضوناللحروعلىلِوافقونالذلِنوالدكلَالَورالأ

ذلك.فعلعنعازفلِنجميغاكانواوهيلوسوفلِتلث!وحلللينكاستووأنعجب

لِوجدولا،الخضوععلىالدكلَالورأجبرلَأصاإذافقطلعملالسياسالأهذه

لِلَبعصنالقادهَهؤلاءكلكانحيثالسلِماسة؟هذهفىأخلادَىيخرلنَىء

الولالِالَأأرهب!تفقداللللاسالا؟لالكفلنَللتولكن؟لنَععوبهممعالالمععمللِالَما

كماللملَرومازالكله،الولمحلَماذلكبعدولكنعافا؟نَلاطَثنلمثهَكالروالمحدهَ،

للَقارلِر)وففابالثمعلِثومنظامهومازالالكلابة،هذهلارلِخحلَىالسلطهفى

LEI Freedom Houseأيضئافشكَالإجباراسلُراتلِجيالَاأنكما17911،م

حسلِن.صدامنظامإزاحهَفىالكلابههذهتارلِخحلَى

فرضمع)الأخرى(الملنَلاكلبعضوجودذكرهيجدرفمماوأخيؤا،

)لَألحَنِرللدكلَالَووالوطىالدعملصاعدْإلىاللطدحْداهها،لِؤدىفقدالعقوبالَا؟

صكنواسلَبعادهبالسلطهَ،لَمسكهبالفعللَقوِّىوكدالطَم(،!حولاللنَمملجمِع

القائمهَالدولبينالسياساتولقويةتتللمقاستخدامهاولِلَطلب.الغربىالنفوذ

لَقوملااللَىالبالدفىالتجارلِةالمؤلسعالمحابعضلمحمنعلكىالعقوبالَأ؟بفوض

.بالنللعبهَهشهَالحظرمراقبإَفلِهالِكونالتىالبالدفىأوالقوبالَأ،بفرض

.فىوبالطبعالحظر.للَفادىالمحبَاحهالفرصاسلَغلأ-سجانبإلىالثحركلمنع

إلىذلكمنأكوىإجواءاتأوالصوبالَااسلَخداملِلَطوركَد.الأحلِان،بعض

للعهالذ.يكونمانادؤاملَحصِّندكلَالَورإلللثاطولكن؟الحربإعلان

لللللَبدللكىالقرصهَ؟الدكلالَورلَعطي-هئالهاْالمدعووالسلِاسات

السيالهلالالهذهفلَكحون،السلطةفىللبثَاءمنهْكوسلِلةبدلأسياسةبالقمع

حقيقئِا؟خطزافعلألَحمل.أنهاكماللدكتالْوو.ضبولةلَكونبأنعظيمهَفوصهَ

ويعِداللَجاويه،الاتفاقيالَأأوالمعوناتأعلىلِوافقأنالدكلَاتوريلللتطلِعإذ

للَحقلِىْالوكَ!يحلِنعندماالعهدلينكتَالتحقلِق؟إلىطرلِقهافىالحريهَبأن
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لَراقَبأنلِجلاالالفا!لِالَاأنلِعنىذلكولكنالاَن.نوكشَكمافقط،وعوده

بذلك،القيأمفىالرغبهالملَحدهَوالأهمالملحدهَالولايالَالدىكانفإذاوتُنَفَّذ.

السدِإسالَاعنالنجاحفبرصمنبملَنِزاإليها،أدعوالتىللسلِاليلالألمحسيكون

ومنلالييها،ويحاولالدكتالَورلاهلَماهالَاتروقلأنهاببساطة،الأخرى

.الإنسانبحقولَىاللَزامهاعلىلحافظالملَحدهالأممْلجعلأنألِضئافضائلها

خالمة

الاكصادلِهَ،النظريةمنأساللليهَاتأدهاستخدملَما،البابهذافى

حاللَينلَناوللموكدللدكالورلِهَ.الدلياسىكللسلوبسلِطنموذجَللاء

كهالرغباللىبالدكثالَورلِهَلعرفواللىالتاعمالقمعدكلاتوريهَ:ملطرفللن

الللللطهَ،هذههكافآتلدِجمع،الحكمفىبثَائهتكلفهَلقللِلفىالقائد

!م!ثرأكصىالثَائدكهالِحقىَاللىبتلكلعرَم!والتىالئلمبىللهوالدبخالَوريه

فىاقحسنفمثلأينَة،الحكاللَنبؤالَأبعضالنَعتُقَلَاْوكَدهالشعبعلىالسلطهَ

الممعدكلالَورأنعنهلِندجالأداءمنآخرنوعأىأوالاقلصادىالأداء

الشمولى،أككلَالَورأما.الدنَدعبعلىالقمععملالاهـىهندسيخفضالناعم

اللَىالدلائللضبخَقدلِموكمت.ال!مععمللِاتبؤلِادهَاللَجاوبإلىفلملِل

لماذاأيضئاائنموذجللِه.!ولِشزحالنثَمموللدكلالوريهبالنسيهاللَنبؤهذالَؤيد

منفزعيح!.)نوعيهقصلرهَلَكونأنالعطمكرلهالد!الورلِات!اةلملل

وأخلِزا؟مدنىلنظطماعيةطوالسلطةلُللللَّمولماذا(الناعمالثَمعدتجالَورلِه

حالالَأاستمرار:مللاللثلموللِة،الدكلَاتوويهَسماتمن!عكذاالنموذجلِشَرح

للنمؤقادلَهاولَفضيلالئعوفيلِة،4الطبلِغةالنظمفىالم!اردفىالثصور

8.اللنَممولىالحؤبنظاموهلِكلالاقلَصادى،
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نلَائجطا،طوِّرالذىالبسيطالنموذجيتجأنْ:المدهلقَمنكانوربما

لَلَعاملأنالدلِصراطلِهاقظمعلىلجباللىيالكلفلِهلِلَعلىفيماقولِهَسلِاسثهَ

لَحقلِىفىلرنجأالديمقراطلهالنظمبافلراضِأنالدكلالوولِه،النظمهعبها

علىالإصلراوالخصوصوجهوعلى،العالمكْىالحرلِهَم!كَدوأثصى

مكللَفرَضبىأنبلنَلرط،النظممنالنوعيةهذهظلفىالإنسانحثووَلمهراقبة

التجاوهَمنالكافىالحجممعونةولصحبهاالصحلِحة،بلطرلمحمهَالئليالدلةهذه

شرطأيضئالكنهامعقولهَ؟دد!ملِالدطَفقطليس!أنهاويلَضحالاستثمار.أو

النظمهذْهمناقوعِنكلاهعالاقلَصاديهَالعال!اتكالْلَاماإذاضرورى

اْلإنلللان.حرلِةمنيُنْقِصَولنسئؤيدالدكعتالَورلِهَ
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الرابعالباب

الحانياتا(ولش)الدوالتيمقراطيسَالطغياق

لزمافلهلنمةعدمأنكماأغيممطنيى،إخلضكْلنثىأنالخطأهن

خطزاأكثر

.()8191جيبون

11الرومانيهَالإمبواطورلِهَوافهلِاراضمحل!11

الروماتيةالإمبراطوريةفىوالكزاهيةالحب:ا4-

منكلَيرإللِهالِطمحاللَىللعظمةمنالأالرومانلِلإَالإمبراطورلِهمازالت

لضاهلاأنحطولااللذلنْوهتلر،ْلموسولنى!وذخاكانلاوكَدالدكلَالورالمحا.

للسلطةوكثوضيحمغا.الالَتينفىوفشلا-وطولْ!رهاالمعمارىأسلوبها

لِحكممنوكاناتللماعها،هوالإصراطوريهَفىالباوزاللنَلىءكان،المطلقة

جلِبونوبخرالملَحضرالعالمفىاللدلِاسلِةالسلطهلِحتكوالإمبراطورلِة،

يلى:كماذلكعن)8191(،

ألضلِمَةالخدودعنبدِذا(،الحدلِثالطاعْيةألاستياءألباعتَإن11

وملجأ،سعادةأكنَرمناخفىعليهالحصولالسهـلمنلِكون4لسلطانه

وربما،الاثمكوىمنوالتحررلِسطَحمَه،لمامناسبةجدلِدهَوثووهَ،آمن

وعل!دماالعا!،ملأ!الروهأتيهالإملراطوريهولكنالاللفام؟وثهملأللى

آمئا،سجئاألعالمأصيحواحد،فَمخصيدفىآفي!راطوريةتلكأصبح!

لمارسلِلبوسلفَمدلفَرونفاله.ماهذا11لَكونألِنمما.11.11لأعدائهكئيئاوهريزا

(أ-1112)ص)1لغازىسلطهَنحتأنكتدكر11الملفى

م!كانتبالتأكلِدولكنأ؟ا.دمحاتورااقييستخدموالمأنفللطهموالأباطرة

أعضاءهمالسلطهَعلى8الرئلِنديإنالآخرونالمنافدللونوكانالسلطالَأ.لالك

نللجةكبئوةبدرجهزوض!ددالجمهوؤوكانووما.وشعلاخاللنَليإمجلس
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أوجسلَسالإمبراطووروَّضكماالرومانلِهَ،الجمهوويهنهايةفىللنض!

91(:)5"أفاينبولالمؤرخلِثولْفكماولذااللنَللِوخهمجللىأ!داء

فطلجلِلقَ؟عملهاللنَعلِوخاأفجللىلِللللَطلِعلنَلىءلِوجدلا"كان

دلعلطهلَحتكلهاكانتماالخمارجلِهَ،والدللياسةوالخزانة

قراراتختمعلىذواتهموالمحضولَاالإمبراطوو....

لمنحهمبألالبفايكونكدبأنهلِأطونكانوابينماالإمبراطور؟

فلِهبماعطوفًالِكونوأننصلِحت!هم،بطلتالخطيراللثمرفما

لنوهملِطلبها،أندونالمجافلةوهلَافال!تهللِلهمولِنلَظوالكفايهَ

412(.)صن"لَقديمهافىأبدايلأخروا

هذهلِجعلونك!انواكيفهائلهَ.رسميهَسلطالْأللاطاطوهَكانلَمالذا

غلِابفىخاصهَلالسلطهَ،اللمتئثارهميضمنونكالواكيففعلهَ؟المدلطالأ

المنافسلِن؟منكلَنِروبخودوفىللخالكهَ،رسمىمصِنأسلوب

خلرمنرعاياهمولاءكعبالجددالأولَوقراطلِيقمنكتنِرلِحاول

staticجامدةاللَفولوجيافكالطا.القديمالعالمفىأماالاقلَصادىهالنموملَابعة

!بدوالاقلَصادىالنمولَلَبعمطللألهَ.أنومعr(؟791)فلِنلىكبيرحدإلى

بلبالمح!ةصاغهاوكمان!فلللها،لَقدملمأئهاحدإبثىالحدلِثاقلبعلىعزيزهَ

الفرصبةكانتالرومانلِه،الإصراطوريهتاريخفىالملنَلكلةجوهرإن11بيكارد

منفلِهالعددن!علىالإهبراطورلِهأرغمتواللُى،الخالقللاطدلللفارالضئدلهَ

،0991فالِنْم!)هقلبللةلمسلثبلهامراعَاهلونأرباحهامتفثةًآخرإلىيوم

جزءأفإن؟الدخلفىالكبيوهَللفوارقنتلِجةَأنه:فاينولِضيف55(.ص

،البذخفىاسلخدملَهوإللَىالحاكمه،الطيقهَأيدىفىل!ركَّزالدخلمنكبلؤا

علي!الِحصلالبىالازدهارمللللَويالَمابيناللَناسلالطاقخارجكانوالذى

نجد،للسكانالعلنلِهَالقمعبعمللِالَألِلَعلىوطما55-56(.)صككلالمجتمع

علت،وبالطبع58(.صا،88i)هاكميلونبالفعلموجودةغلِؤاللفَعرطهأن

الأنجص)على"والمخَملينالفعليينالححصومثل!بمانأعلىمللعلولِالأ
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إمبراطورلِهَأنكلِفهودنَدرحهلِجبالذىلنَدائغا.ءومازالأهزاالأفارلا(

لِحكمهاكاننلللمهَ،مليون657-.منلتكونذروتهافىشاللععهَ

ماكميلونولِقلَرحصعئا(بدكَهَحجمهلقدلِر)كانصجرإمبريالىجهاز

فكذاالحجمكبلِرَكانأنهامرؤلمجطَقدلاولكن05؟55505بأنه

.(7891وجرانلَا،7591ودادلى،9491/8791)بارو

للتحكم:آليا!أربعهناوتناثلث!

العملاء-rالثزو2-الهدالِا-إ

الإصريليةالطلألفيهالأيديولوجية4-

النا!حيهومنجثيدة،نظريهَدضاياأىوالرابعهَالثلنَهَالآليانلَتيرولا

لمحدللعملاء،وبالنسبهَهنا..مناثلثَعلَهالِمكنلاإنهحلَىجدًا؟معثَدهَفهىالمؤللسلِل!

جرانلَأ1602(،ص99.1،).فالِنإلىلِرجعأنبنلكيهلملذىللقاوفييمكن

فيمكنالألثولبىجلِةوعنالثَامن(،)الباب759،1داللىأو6(0ص،

الهداياعلىهنااللَوكلِؤقإنلذاإ؟الرابعالباب)خاصه0991فاينإلىالرجوع

النَلثالفصلينفنىالتوالىعلىالموضدوعالَأهذهوئتاقث!.الحربأو-والغزو

.البابهذامنوالرابع

تموذجعمللمكنفكلفالسلِطرة،ثضالِاعنالنظروبصرف

للِلل!اللَقللِدىالرومانىالإمبواطورأنالواضحمن؟الرومانلالطاطوة

ال!ياسيهالمؤسللنالْافإن؟أخرىناحلِةومن+الناعمالقمعدكلَالَوو

المؤسسالَالالككللِالَمالرلا.الثَديمهَ،الر!ماتلِهَلالمبراطوويهوالبيروكَراطيهَ

الجماهلِرىالاتصالمنبأدوا!هاالحدلِنة،النَلموللِةبالنظمابخاصهَ

البلدلِاللعيهَالمشاركهَومكافأةوملَابعهَلَحثْيؤ،علىْثَدرلَهاوخاصة،والسيطرة

لذلكووفثاالجماهيرى.الحؤبمؤدسدهَخلكلمنالسكانمنكبلِرةلندلمبة

الجدلِدة.التصنلِفاتبعضإلىالأفولِحلَاج
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طغلِانعِهنظمإلىإصطالنظمهذهتصنيفالنَانىلفصلويئتاول

فىطوِّرَلَأاللَىللدكلالورلِهَالاطضادىالتحللِللِوسعوهذالَلِمووَاطيهَ،أو

إلىال!عموللِه،والدكلاتورللأ،الناعمالثَمعدكلَالَورلِهَأتظمهمنالأخلرالباب

اللَيموثواطىالدكلَالَور!االحكمنموذجالخاملىالفصبلولِقدمالطا.غلِه.الألنظمهَ

ماركوسالرومانىالإميراطورأنوأعلثدالخير(.أوواللَؤوهَللمجد)المحت

افظرلِهَواس!لَخدامتلحَيمولمحراطلِهممكنلاريخىمنَلهوأورلِللِؤلى،

هذاعملألثدرحلكىلللنَنعب(الأب"11هوالمحسِن)الدكلَاتورللعائلهَالاقلَصادلِهَ

كيفالسادسالفصلويبين.الحكومةمنالخاطئلِعدولكنهالمغرى؟الشكل

الانلَقلهذاويُصور،الطغيانإلىالتيموثَراطلِهَمنيلَفدللخأنالنظاميستطلِع

(ْ.وخليفتهأورلِليوس)ابنكومودوسالإمبراطوربقصة

ة-سوالطعانالتيموقراطةْ:-42

قمعدكتالَورلِاتإلىإماالحثينَهَ،الدكلَالَورلِالَماصلفاللللابقالبابفى

لِسلَخدبمالدكلاتورلِالَههنالنوعلِنوكلا.شموللِةدكلَالَورلِاتأوقاعم

عنباحنماهوالتاعمالمحمعودكلالورالسلطهَ.للَبراكموالولاءالثَمعأجهزة

عنتزيدالشعبعلىأكبرسلطةإلىيلملعىلاوالذىأساللئا،الرلِعاكتناص

الخاصةلأغراضهالدولهَهو)ودبقلِهمللدلَخدفا،السلطهفىلبثَائهالأدنىالحد

وعلنىبلمولِسوا...إلمحخ(بنوكفىوحساباتمرلمليدس،وسيارات)قصور،

يسعىاف!(آيالَاو،وسلاللِن)هلالر،الشمولىالدكتاتورلِوجدالاَخرالجانلا

قثرأقصىلحقيىَعلىوالقيداللنَلعب.علىالللللطهَمنقثرأكصىتحقلِقإلى

الزيادهَداهلَماوماالولاء.عرضمثحنىهوالشمولىللدكلاتورالسطهَمن

الدكلَالَورسلطهمنتؤيدفهىاللنَععب؟ولاءمنتؤيدالقمععمللِاتفىْ

لؤدىالخلفإلىالولاءعرضمنحنىاتحناءفبمجردذلك،ومعاللنَممولى.

لَخفضكافلِةبدرجةوبالثَطعالولاء،تخفلِضإلىالقمعسحللِالاازدياد

فيهالِالمس.اللَىالنقطةعلدالشمولىالثكتاتورسلطةتلَعاظملذا؟السلطة

3-ه(.)الئمككالمشابهَالسلطهلغنحئىللخلفالمرتدالولاءعرضهن!حأ
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الناعمالقمعلدكلَاقورالانطباعلِةالصؤرهَلَلاغلاكَبل،منذُكِرَوكما

منأكرلِشكلووماشعبوكانهذاالرومانيهَ.الإصواطوريةالدنَدموليهَ،أو

الثَوالَأعددكانالإهبراطورلِهَذروهَوفىالإمبواطوويهَ.للمكانمنه/ه1

وكانلَقرلِئا،5550506إلى05")...بلِنماإلىيصلرومافىالمسلحهَ

والمؤسدلطاتالبلِروقراطلههوكانتمؤنَرة.غيرصغيوههلِئهَالشلِوخمجلس

لمالمنلَظمه،الثابلهالللمنولهالضرائب-.فمنَالثجذايدائلهَالدولهَ،لدلِراللى

علىالإمبواطووأعلمدلذاالإمبراطووله.قنملأخروق!حلئلُشرَّعْ

للقدرهَالتقنىالقصورلُعؤص!)لكىللقمعكوسلِلهَجذاالصارمهَالعثَوبالَما

الولاء.لَراكمللَقيقالأخرىوالهدالِاوالسلِركالخبزوعلىالوكابة!على

الروهانالمحادهَفيهالِلَلنَطابهالتىالأخرىالجوانلابضلَؤجدأنهإلا

الأدوالَاإحدىالدعاله،وبللائلاسدامقى-الحدلِثَاللنلمولىالدكلَالَوومع

لذكارفىأوجسلَلل!صرَّح.فمنَالذواللَلثَعلِلد.البناءطريىَعنكانبذلكللثَلِام

دكلِدَالللرذالنَلمل!والتىووما،للنَمعبكحاكمإفجازالَه(،قبرهعلى)محفور

روماأنذلك-واللَرفلِهالبناءعلىلرفاهلِتهم،شخصاأتق!هااللَىلالثوال

إلىحولهاعهدهنهالِةفىولكن؟أنقاضمنمصنوعهَكانلَاورثهااللَى

وهلالر،موسولطِتى،:هنَل،الحدلِثالعصرفىاللنَعموللِونوالقادهَ.رخام

الرومانيهَ.الإمبراطورلِهَمنمبالنَعرهَالهوسهذاكلدواوسلللِن

ا!صر!الوومانية،للاصبراطوولِهَاللمياسلِهَالمؤدمطددالَاقإن؟فلكوهع

والللعنطايَاعلىأنه)بمعنىوالولاءالقمععمليالَاب!لِنالحالللماللَرايطإلى

النَلموليهالمجلمعاتسماتمنوهوأكنَر(،ولاءِلؤللِدإلىالثَمعلزالِديؤدى

%ما-للمعاصرلِنبالفعلئبدوالنظمهذهفإن؟قلكمنوبدلأذكبىه.سب!كما

كنظمأو(المنخفضوألولاءالعاللِةالقمعبعمليالَا)تتَّسمطغلِانيةكنظم

عللالَأمنمنخفضهَمللللَولالْأمعالمربَفعبالولاءلَلللبم)اللَىلَيمثراطلِهَ

إء)!-ألثعكلفىالممكناللَوازنحوروُضِّحَوكدالثَمع(.
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كلايه)قىأفال!طونم!11للِصراطى11مصطلحالبلتعرلا،وقد

أنوغمفُحْسِنهَ؟د!كلَالَورلِهَأنهالواضحمنهومابهاحدَّدواللَى(الجمهوريه

فىالملك-الفلِلسوفولحكمه،النَانى.لَردلبهكانالأنظمهَمنالنوعهذا

ثأح!+-3هىاللَلِمدَراطِهَلكلمةاللِ!تانىالأصلومارْلب.أفلاطونجمهورلِهَ

طرلِقهَألِضئاوفماإلممكن،التوازنهماوالطغلِانفاللَيمقراطيةتحب.أن

لديهأن)وغملِعرفلافالذكلَاتور-الث!كلَاتورمعضلهَلتوضلِحأخرى

إليهلنظركانإذاما)بمعنىلِكرههأولِحبهاللنَلعبكانإذاماارلَلِابه!

كطاغلِه(.أوكللِموقراطى

الدكلَالَوروكمنَل4-2(.)الشكلفىالطاغيةتواؤنصُوِّو!!د

ولكن؟السلطةمن!درأقصىلَعظيمإلىلِسعىأيضًا--فمالطاغيهَالشمولى،

والدىالأخرىالسلِاسلِهَوالمؤسسمالَأالجماهرىالحؤبلِنقصهالطاغلِة

علىالولاءأوالسياسيةالملثلاوكةويكافئيرالمجمالأناللنَلمولىللدَائدتسمح

بناءعلىكدرهَللطاغيهَكانلَاالرومانيهَ،الإمبراطوولِهففىكبير.نطاق

ووما،لنَععب-اللللابىَالفصلفىناكلنَلناهااللَىالجماعالمامعالولاء

انحدارهلِكونالولاءصحنىفإن؟لذلكونلَيجهالاثَليوخ.ومجلسوالجلِلن!،

3-ه(أو4-3)اللثلكلاللنَلمولىللثَائدالولاجم!عرضمنحتىمنحدهأكلَز

الأشَك!فىكما!،القمعوعمليالَاهلأالولاء.معص!5عندلِكونفاللَوازن

إللِها.المدنَعار

صُوِّر،الذىولكنْاللَوازنجذا؟بلمليطاللَحللِلأنالواضحومن

القديم:الصرفىللطايخةالنَخطةلتويفات.منكلاكنعلأيوضح

العنف.طريىَعنبالللعلطةالطاغلِةفلِهيحلفظنظامأ.

ل!اعالماديةالاهتمامالَاعكلل!للعيالمللهلَسلِررجللِديرهنظام2.

رعالِأه.منصغلِر!أوكبلِو
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المحطثدلقةالسلطهَمماوسهَقىهوسرووهيكون،وجلٌيحكمهنظام3.

كَدمَهاالنالنهه،)التعرلفاترغاياه.يعضعلىلِفزضهاالتىالعبودلِهَمنكلئا

504(..ص!0991،فالِن

اْلإمكانلِالَامنالوحلِدالنظامهوفالطغلِان؟الأوللللَعودفوطدبفَا

السالدهَالأساسلِهَالأداهَهؤكْلِهْالفمعيكوقالذى)4-ا(الشَكلكْىالأربعه

الطاغلِهَسياسةحيثالنَاني؟اللَعويفؤفىالسلطهَ.علىللحفاظالمستخدهة

ومنللغالِة.ْمنخفضًاالولاءعرضضحنىيكونالدمدببولهذادنَدعبلِهَ،غِر

)4-2(؟الشكليوضحهاالسلطهَ،مماوسةفىالطاغلِهَبهجهَ،النَالثاللَعرلِف

للَوازنالثلاطةَالخواصفإنوباللالىهنها.كدرأكصىلحدلِقلِحاولحيتَ

فإنوبلطبع؟.القدلِمالعصرفىللطغيانالثلاثهَالتعويفالَ!معلَلوافىالطاغيهَ

والنَامنالللنابعفلبابان.الددلِمالعالنمعلىممصورهَليستالطغيانحالالَأ

وحكومه7(،شي!)البابأفىبلِنولنَللِه-الجصريةالأملالهَبعضلِناكلنَمان

8(.ءالتوالى)البابعلىٍإفرلِميا،02جنوبفى"apartheid"أااالعنصريالفصل11

لللَيممَراطة،.ممكنًامثلالِؤلس!أنههوالقثعِ،للعلمبالنسبهفرلِدهوماووبما

اللظامأنكلِفنرىوبعدهاالخاضى،الفصلفىنُوكلثنالموضوعوهذا

.الطغيانإلىاللَلِمقراطيهَمنلِلَحولأنلمكن

الدكتاتوريةظلكل"ألتوازنأتو)عا()4-ْشكل

الولاء

Totalitarian

الاثمفود

ء!+،7.أكا!

نلمجدِوالثروهَ.ألمحب

912

.!+!3كهـ3تج

ٌٌِْألِطاكةٌِ

+ممotثج.

ألناعمالصَع

"القمح



الطعان!Y-4)شكلى!

ء"-------ا!

لاءالو

ة3

ول

لَذكرهوالطغيابْىالمإلىأدلَأالتىالقوىلتفهمالطرقوإخدى

علىالاقلَصادىالأداءلَحسنتأنَير.عقالسابىَالبالافى2ذكِرَلَأْالتىالنقطة

لاالمئحلللنالالمحلَصادىالأداءهذاأنأثلرحالنامح!.الدَمعبكلَاتورنروالَا

علىتألَنرل!لهلأن؟الناعمالقمعْلذكتالَورأ!ولاءإلى115"يالضروريؤدى

:الموضوعذالَا

اسلثمارالَاهعائدمنسلِرفعالاقلَصادىفالنمو-الإحل!لَألَنِرإ-

.النظامفىالرعايا

الاقلَصادىالنموفلِهْلِؤلدالذىقالمدى-اللَزوهَأوالدخللَألَلِر2ْ-

اسللفاوالَافيهابمااستثمارالَه،كل.زيادهَإلىسلِؤدىألفرد،ثروهمن

المحعارضهَ.للقوى

إلىفعالثلِؤدىأنالاقلَصادىِ،للنموالممكنفمنالأخير،وللسبب

المعارضهَمعالمؤاطناسلثمرما%ذا؟منصبهكْنىالدكلَالَورأمنتتاقص"

".اَالنظامهعالنلتنَمارهعنتزلِدبدرجهَ
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ظلففى؟الذكىللدكتالَورأخرىممكتةاسلَراتيجلِةابنلَائج!لَ!لَرح

هذهئكونؤكدألزلِاء.جعلهممنأفضلالناسإف!ارلِكون،الظروفبعض

لسببلِن:للدكلَالَورالْا؟أكثرجذابةْالاستراتيجلِة

الرعا!عامنالأموالأخذأوالمصادوهَأوالضرائبأوالنهبا-

الخاصهَ-لأغراضهماسثَخدامهايمكنأموالاًللثكطَالَوراتْلِوفروهذا،لأنفسهم

كبلِرةبدرجةإليهحاجهَفىهمالنلنَلط،تأييدهملِكونالذلِنذممللنَلراءأو

؟أخرىناحلِهومنوهكذا(.....المقوبونالسلياللللِونواللنَدركاء)الجلِلنَ!،

فىالمغالاهَم!الامتتاععلىالدكنالوريرعْما!لَصادىتموللَحقبىَفالسعىْ

بسببالمصادرهَ؟أوفيقا،المغالىإللَنظلِملِهواللوائحابضرائب،فوض

النمو.بطىالضارلَألَثرهاامكاتلِهَ

اسلَخدامهايمكنأكل،هواودلديهلَكونأنلِلضمنالشعلبإفقار2-

كلهَإلىلِميلفقرًاالأكثرفالدنَععبجلِدًا،معروفهووكماالطظام.لمعاوضده

.)"(السياسيةالحياةفىالمدث!داركهَ

الدكلالَورحِبلاوالشعب،للطغيانجوهرئِالللبيًاالجثلقةهذهولَوفر

ف!راءللللكونونالسكانمعظمولكن؟إفثاوهمإلىلَهدفاسلَرالَلِجيهَلِليعالذى

معارضةوأى،نشطهبطريقةمعارضتهيمكنهملااللَىالدرجهَإلىجدًا،

أما.القمععمللِاتخل!سمنمباشَرهَعللِهاالسيطوهَيمكنكد.تنلنَلأبسلِطه

دثدراؤهافيمكنأساللللًا،ولاؤهالِكىناللىالأنجرىوالجماعالَاالجيش

أكتزتكونلالكالإفقاوواسلراتلِجلِةآخر.شخصكلمنالمأخوذةبالموارد

ضلعلفه-الاقلَصادىالثمولَوثعالأفنِهالكوناللَىالمجلَمعات.فىجاذبلِة

النمو)نماذجاللَعليمثَللِلوالللنكانحيتَالمجتمعالا؟لالكفىأنهبمعنى

الأفووعنأدلهَ)3991(داوسو!ومالِكلكوفيكاثىمن:كلورموكمنَ!4)،(

وإدراك،الجماعةفعنلِةإدراكفي،وملموسمتطابقأتؤلهاألجيرةوفقر،أمرلِكيين

انسجافا.الأكنركانواالأحلاءأفقرسكانأنوبوا،لراسدهموقىالمجموعهَنفوذ
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هذاأهملِةعلىتؤكد5،191درازن-أؤاريادسمنلالكْأىذاليا،افاشىء

استفادهَإلأقلكانوا)ولذلكأساسًاويفئِالِكونوالذىالنمو(لَوللِدفىالعاهل

لشلَفلِدلكىالأوليهَ؟الم!ادأسعارانخفاضلِعنىماعادةالنمولأنالنمو؟من

مساواهَعدمِفلِهاتوجدواللى1181()بلِللع!الحضريهالمراكزْذلكمن

!911،.رودريك-)ألللللِناالمجتمعشرائحبينالث!ظ8فىملحوظة

المساواهَعدمأقالدواسللِنكلئاتبلِنوحلِتَأ؟اهـ99تبلللِنى،)بلِوسون.-

سلبلًا.ارتباطًالرلبطانوالنمواندخلفى

هوالاللدَرالَيجية،لهذهتلَبعهيبدونظامذالَأحدلِنَهَلدولهجلِدومنل

هوجودهَذكِرَلَاْاللَىالظووففكلدوفاللِيه.عائلهَحكملحلأهايلَىجمهورلِهَ

القلس!وهخ:التظام،حطفاءأهممنواحدإلىْإضافهَفيها،بالتأكيد

طببِعلِلِن؟كادةكانواالذينالأسود()اللللحوالفودوكهنهَأوالهونجانلل!"،11

النمو؟مضادهَمووونَالَاذاتهىوالتىحققوها،اللَىالدينلِهَالوظائفبسبلا

صَدرهَاضعفلَأماإذامكانلَهم،لهددأنيسهولهلمكناللحدلِلنَاأوالنمولأن

849.11)لانداهلْالطبلِعهَوراءمابعالمالاعلَ!ادفىالجماهلِر

!3-4:ألحرب-

ما.إذامُربحِفالغزوتماما؟واضحهَلبدوالاقتصاديإَ.للغؤوالنظريةإن

منللابِواداتالأخوىوالأشَبئوالغنائمللضوائبالحاليهالثَيمهكانلأ

للصملِانةالصَوكعهَوالدكلفةالغؤودكلفةمنكلألَتجاوزغُذلِلَاْ،اللَىالمناطق

الدىالندعوبرعالاعلىالدلللطةَعلى.للمحافظهَاَلمتضمنةالنفقمالَاالشنويهْ

علىابحصولأولنلواءأولإخماد.النَوراتالالبزمةالنفقالَابمعنىاخضعَت-

عائدالَامنتطالَىاليدايهفى-لَوجدأن:المحبملومن.المحللِينالللكانولاءَ

والمواردالعاملهَالألدى.منبكللرغؤِيَلَاْاللىالمناطىَإنحيفَأصؤايدهَ؟

ناتجهْالأمونهايهَفىلهامتناكصةعوائدافلراضا!المعقولمنلِبدو؟الأخرى

غؤوهاأنأوجدًا،بعيدهالأراضىنلكإنحيثالإضافليه؟الغزوالماعن
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افترضناوإذاإخضاعها.ضدم!اومهَأكثرشعوبهاأنأوصعوبه،أكلَز

وأرباحففقالأفىبالتلملاؤىلِطباوكونالمحجلَمعأفوادكلأنببساطهَ

فيهالَلساوىاللَىلالكهىالحدلِهَالمغامرهأن!دلنجدالخاوجلِهَ؟المغامرالَا

الإدارةأوللغزوالحدلِهالإضلاثْيه.العَكلفهَمعبالكادالملوقعهَالحدلِهَالإلِراداتْ

.الإخضاعأو

كَدآخر،سلِاللمىثائدلأى.أواْاللدكلَالوراابالنسبهالحدلهَوالإيرادالأ

الرومانلِهَ،الجمهوولِةعهدفىقفثلأ.الألِراداتهذهعنلَمافاْهخلالفهَلَكون

أجنبيهَ،-أرضاينزوولِذهبجيلنئالكوِّنأنلِسلَطلِعالرومانىالقائدكان

الناحيةمنالأقلوعلى،محاربيهروالَبلِدفعلكى؟الإيواداتولِسلَخدم

كانتالجمهورلِهعصموفىلأته؟لنفسهبالإلِواداتلِحلفظكانالرسملِهَ

الطموحلِنالرجلفىفثَصهنكلِكنولمومؤلَزهَ؟فعالةالرومانلِهَالجيولن!

فإنالم!ثَعنالنظربصرفلأنهخاصهشَولى.المهمهَ،فىلِرغبونالذلِن

ولمحىالللللِاسىوالمععتقبلإلمجدإلىْالمؤكدالطريىَكالىأجنبى،بلدعْزو

عللِهحُصِلَقدالرومانلِهَ،الإهبوإطوريهبعدفلِماأصبحهامطمفإن؟الواقع

المنافسهَنتيجةفإناللحللِلية؟الناحيةومنالرومانلِة.الجمهوويهَعهدقىفعلأ

هوكمااللَولعدح"،فىاؤلِادهَعمللِهطبلِعئِاهى،مكانةأومركؤعلىللحصولن

51،)فرانكالمبارلال!فىمربمؤللحقلِقللسعىبالنسبيالح! 9-)Aكلفإن

ماوغالئا.السلطةالهرمى.فىالدلَدللددنليلَخطىأقلالقائيالِستطيعلاشخص

النهايةفىْلَؤولالعنللكريلِن،الدَأدهَبيناللنللطهَأجلمنالقلهَمئافللمهَإنثيل

الرومايخهَالجفه!ريهأنهتواللَىْأهللِةحربإلىالأحلِانم!كلَنِوقى

ه".58(ص،ا!9491/87)بارو

منافسةملنَمكلهحلمنالأخلِرة،-.الصعوبهَتلكبحلأوجسللىكَأموكد

رغبمالدكنَالَورلِهَأوالاحتكاوىالحكممبدأبهااسلَبدلواللَىالمدمرهَالقلهَ

كلضكلىَ.السلِطرهَ.إحكاماكوصْوكَددكلَالَور"!لقبلركضدائفاكانأته
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له.الولاءلِمينلمجسمواأنأعضائهاامنطُلبواللَىللدولهَ،المسلحةالفَوالَأ

القادهَمنوكانواذلك،كَيل)صنالأقالَلِمحكاملَعلِينفىيلَحكموكان

لسلطاتهمومواؤفا!لَفلَلِلن!إدارا!وأقلنَلأالحووب(،قادةأوالرومانلِين

الإراضىإدارهلنظم،الكامل-اللَنظيمأُعلدَكما1(.ه4ص7591،)دادلى،

.161،-165)ص!رومانلِهَلجَعلها11بسياسالَهحدلِنَاغزوهالَماللَى

922 - YYA)الثوميةالمدتَعاعرأرضىكمامحليه.حكومالَاإنشاءوأدضًا

لروماالولاءمثَابلالذاتىالحكمبمنحهمبالغؤو،خصععتاللَىالمناطىفى

.)(16-.ص7591دادلى،ه7ص،!Y119/أ.949)بارو

الؤائد-التوسعإلىمباللِنكانواالالسحقلِن،ْوالأباطرهَأوجسلطَىأنإلا

عوضنانلَذكرالللبببنعرفولكى.الدكلالَوويلِنلبميالنلللبهَلحلهوكما

وهذا.الدصزاطلِلِنالقادةِمنأكتزآهننِنغيرَلِكونونالدكلَالورالَابأنالعام

فىلِقومونالدكتالَورالَأبأنالملحوظهبللليطْللحثَلِقهَباثلرحيؤودناالافلَراض

مالِكونعادةأولأ:،الدلِمقراطللنالقادةمنأكلزبالحؤوبالأحيانمنكلَنر

!وقبدرجةالأخرىالأنظمهمنالمخاوفمنكلفِرالدكلَالَوواتلدى

الئحالفأوأفظفت!،داخلللمنلنَلقلِنيمكنكما،الديمثَراطيلِنالقادةْهخماوف

دعالِالَماوسائلتصدأنأخرىدولكىْالصولوسائلأوخارجلِهَ،ثَوىْمع

أببلاديهاجم"بألاالدكلَالَوروعودأهميهَالأكلَزالأمركانوربمادَكلالَور!،

لطلثَهااللنىملثلابههَوعودمنمصدأقلِهأكَلعادهَيكونماوهو"،الأخرى

عليهااللصديىَمنلابدالدلِمدراطىالقائدْفوعوددلِضراطيًا.المنلخبلقائد

سلَجعلهابدووهاوالتىللديمقراطيهؤالتشريعيهَاللَنفيذيهالهيئالَامنْرسمئِا

لجعلمشابههَطويقهُلدلِهمللِلل!فالدكلاتورالَاالتتفيذئ.للرئيسملؤمهَ

لبثلَأكيدًاأكنَوطريقةلَوجدلاوبماثانئا:.أجنبىلقائدمُصدقةوعودهم

الأجنبى.الغؤوهنلللجاللىوالغنائمبالمجدإلاالدكثالور؟شعببينالولاء

الدكتاتورالَالستطيع-أخرىطريقةلأىوخالفاوحدها-الطرلِقةوبهذه

فإنوأخلِزا:.المنصبهنإزاحلَفميخاولوبئالذلِنأولئكمنمخاوفهمإؤاحهَ
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بلاسلَوجددلِمقراطىبلدأىوفى،للجدلِومنَيزصعلأكَراؤهىالحرب

لمحدالدلِصراطلِهفإلمجًلَمعالا؟لثلكونلَلِجهثعارضها.وكوىجماعالألنَمك

،أخرىتاحلِهَومنا.االبابفىباللفصلِلذلكنوكَلقَكماباللَكاسل،لصماب

كادرينلكونوالكى؟الحربعلىإجماعللفلِىَإلىلحلَاجوبئلاكلالَورالَافالك

فيها.المدنَعاؤكهَعلى

عن!Kantكانط!الكالثلللكىباللنَلرحالأفكار،لللأ!مداونهَولِمكن

الديممراطله،البلادتفعلهمماأكلَؤالحروبالدكلَالَوريهَالأف!هدخولسبليأ

هذاولِللللدر1(.-لثلويللر)299بواسطهَكرلمحبهفلَوهَملْذأُمئِللأفكرهَوهى

منأكَلحو!ئاْلخوضالديمقراطيهَالبلادبأنالَافلَراضعلىاللنَلرح

ويالتكلللِتحملوا؟المواطنينموالمحقهَلِلَطلبالحوبشنلأنالدكلَالَورلِالَا؟

كما)كانطالشرلوهَاللعبههذهيبدأواأنقبلكلَلِؤالِلَرددونولللوف،الحرب

كْد-أخصىناحيهَمن-والدكلَالَووالَا2(.14صلنَعولِللر،فئذكرْ

لالأنهما؟صلِداوحلةكانلَالوكماجوهريهَغلِرلأسبالأ؟الحزب"لِقروون

1(.299لنِكوكذلكاللللابوَا،)الموجعالحوبلكلفةيتحملون

المحلَملالمصلرهوالم!الأمرفإن11؟كإنط11بحجهيلعلقوفلِما

سيفرسون،رءملِسكلِلَا،دىبرولل!ؤودناوثد.الحربلِخسوالذىللقائد

فىالبلدانمنكبيرةعينهَباستخدامالأمرلهذاعملىبدللِلوولروجاوى

بلنكولمحةَعلفهَلوجدأنهبينواوكد7491،إلى1823ْمنالفلَوهَفخل!

نسبةبلغتواللَىالسيالل!للِهَالقيادهَفىالمحلارمهَواللَجلِوالَأالحربخساوة

لمحرالَالثلهدواالذلِن.الفائزين،منيبرا،9ْون!يمبهَالخالللرلِن،منيبر05092

ربماللدكلالوربالتلللبهالهزلمهَلَكلفةفىالنظوعتدوأخلِؤا.النظامفىعنلِفة

هُؤمالذى،فَاليرانالرومانىالإمبزاطورحالةفىاللَأهللِسلْحىَالأمركان

كماا.حلالَهابدلهَدائمذلمنحالهُكانتْللإمبراطورفبلنسبهَ.الفرسُوأسَوَهُ

لقدمِكملل!علدبالسلا!سلمربوطاحُمِلأنه11)6591(-ووبر،تولِفوركتب
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كانط!حجةُكانلَاوباختصار54(.")صحصانهامثطىعندماالفارسىالملك

يمكنبلذلك؟منأقليبالضنرورةلَكونلاللدكلَاتورالهزلِمهَفتكلفةخاطئه؟

..ديمقراطيكَائبلأىلَكونممابكثلِرأكبرَلَكونأن

اياالهد:4-4

منفصلةْكانلَاواقبالغزو؟اولبطتاللَىالأخوىالمَهمهَالآللِهَكانل!

والإميراطوولِهالروماليهالجمهوولهمنكلفىالولاءلراكمهىعنه،

!ا9!0فَاينلِديمملِهاْ)كما"11euergetis!الإحدلمانمماردددةوكانلَا-الرومانلِة

الثالثهةالمنافسينفإن)القضاهَ(،الننفيذبلِنعنالنظروبصرفالهدالِا.ولَمدلِم

روما.ولنَمعبالنَدلِوخ،ومجلسالجلِ!ث!،همكانواالقديمهَرومافىللللللط!

لوجدكالْلَأإنهالقولهىالفديمة،روماثاريحْنوصمْا.الطرلىوإحدى

الجلِلن!نمالاثعيوخمجللىنَم،ْالشعببواللعطهأولاللللللطةَ،نايثةخساره

الانلدالالَأمنكلَنِويوجدكانفالدفيه،مغل!ئبلمللِطفهذاوبلطبع؟والالضاهَ.

هناللَارلِخمنعامألفهدىعلىالأربعالمجمؤعالاهذهيينللسلظه

هذأخل!ْفىأنهإلاالملِالد؟بعد055إلىالملِلاذكبل555عامحوالى

حاكملحؤلالنددطةلَمدالكالمجموعالَأهذهفقطهناككانتالتاويخ،

وكانواالإمبراطور.يعدوفلِماالرومانلهالجمهوريهظلفئ(أوللِجاركى)

عطايايدىالجيلن!الهدالِإ،.وكالْىعلىأسالعئالِحصلووْالذلِ!همألِضئا

donativum،)المزايا،منعديدعلىلِخضلالبثعيؤجْمجلسوكالىْ)حواكْز

والطدلِوك.ا!بزعلىرومادنَمعلأولِحصل

كنيركْىالشائعةالهدالِالإسكطاص!المكلفةالفمارسةشرحإذًايمكنكيف

النظريهَناقسثم!لقدسواء؟حدعلىْوالقدلِمهْالحدلِثهَالدكلالَورياتثمن

بلِكروجارى11،)849أكيولمحوفجووجقبلمنللعظاياالاقتصاديهَ

)المدزجم(الالله.حكمهوطء+!!ظه)جمه(
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4(11 9،V1)8كاميرركوللِن 9.)Aالإلِنَار،سيا!فىالهدايابيكرناكَلنَ!وكَد

أنإلىأكيرلؤفولْوَّهانبَالى.الفصلفىإللِهسنتجهْمهمموضوعوهو

الألمانيهَالأساسلِلَلِنَالقديملَينالللِنفى!(it)هدالِاأوعطاياكلمهأللعالل!

فىالسببإن:ويقولاأه!ا05ول11)سُمْ(لكلمةالأساسنفسهى-واليونانلِه

المقابل.فىهداياتطلبلُعطَى،التىفالهداياللهدايا؟اللَبادليهالطبيعههوذلك

الهدلهَكبولأنهوالللمامه،الصفهللالكأكلزمعين!لَفصلِلأه""3ولهوله311

للهد.الِا،السامهَللصفةأفضليوجدلااوربما.المدينموكَففىالملالقىيضع

المواطنلِنلجميع،الرومانيةالجنللعيهَمنثسطنطنينقدَّمهاالتبىالهديهَلالكمن

للحكومةأصبحالهديهَ"11لاللتعلىوبناءروما،تخكمهااللَىالأقاليمفى

اللاس!هؤلاءعلىضرائبْفرضفىالخقالرومانله

لَكونقداللَىالسلِالعميهَال!الِاالكلًّاب،هؤلاءمنأحذلُنَاثلن!ولمهذا

بولالمؤرخبواسطة!يمهَبمَهاوهَمنهاكلَنِرلغمبَوكَدمخلالقةَ.وظائفلها

إلىالرجوعلمحبلولكنواللعطِرك"؟11!بؤالملنَلهووكلَابهدى)5991(فَاين

كانفقدؤائير(؟جمهوويهَ)رئلِسموبوتوةحالةللعنتتاولالقديمهَ،ووماحالة

بوال!ؤهناكالصخافةوعدَّدلازائير،للثلعبالطعخيهَالهاثبلَوزبِعمعووفا

18(:.)889شاتسبرجملِخائيلكلَبهلماووفقمالن!مهاملَه.ْ

جدلِد،تشلِيدأو،مبنىترميموليكنجدلِد،تنموىم!نَروعاكتملكلما!

منكهبةرُفَمَْالذىأوألجديدلمرفقالصحافةلُمًدِم-هسل!ىأو

وحتىزأئير.......شصوهم،لأطفاله،المرفقهذ)أنشَأالذىالرئسِن3

الذىالأبمنوطةهدالِاذلكنركل.....ماى-نوجىلمدينهنض!صبة

177.الأيديَة")صورعاسِهخنهلبْدِى

ما)وهذاللمولنَمديسدّدأنالثلجبمنمطلوئاكانذلك،هقابلوفى

إن11:)8891(لنَلالزبرجوكرها.ضرائبهمبدفعموبولَو(بهيُعرَفكان

ماإذنهى+الزائلِرى،اللنَلعبمنلِأخذهاكاناللَىالثؤلارالامنبلاطِلِن
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مجودهوذلكمثَايلعليهيحصلوما،لأطفالهالهدالِايمنحفالأبسِلملَحد4:

ولافسادولالدبوقالَألَوجدفلا......أبديكيلِراللَزاممنلُدقعمبالغ

فقطاللسضأبيهم"11أنفثَهمالِسددونبالجميلالمعترفينوالأطف!اسلَغل!،

81(5)ص،

الدكتالَورلِهَالنظمفىالهدالِالإعطاءالمهمهَالمعانىأحدفإنوهكذا؟.

فإنالنظريهَ؟الناحلِةومن.الدولهلأصولالدكلَالَور"ملكلِه"علىاللَأكيدهو

القياملطرفلِنفلِمكن؟لكواللميانالرلِاضئِالَافىالمساومهَملنَمكلةتحلالهدايا

حقوقئَنشأوعندمامئخفضهَ،المعامال!لالكلَكلفةكانتلوحلَىباللَبادل،

الدكلَاتوراتنِثوموعندماالثليء!ينتمى)لمنعُرِفماْإذاأنهبمعنىالملكلِة

منْأنيؤكدونفهمالعامهَ،الخزانهْمنمنهاجزءأوللجمهورالهدالِابمنح

هذهعلىلِوافقلهاالملالثَىفإنالهدلِة؟وبقبول،المالهذاإعطاءحقهم

الناسائرغَماوبلِنماالدولهَ؟موارديملَلكالدكلَالَورأنلَؤكدفالهديةالحقيقهَ.

وفقلِقدمقدفالدكتالَورالمضلادرهَ؟عمللِالَاوكَيول،ضرائبهمدفععلى

كهدالا؟ذلكوبثبوللهم.العامهَالنفقات(الخاص)جلبهمنولِعطنىاخللِاوه،

الدكتالَوو..سلطهَلِؤكداللنَنعبفإن

بهذهالملكلِهَحقوقمنلثلأإنحينمامهم؟مفهوملِوجدذلك،ومع

فىاللبادلعمللِهَلشهلوالذىلها،القانونىالإنللنماءعنلخلالف!الطويقهَ،

منالسلطةفىلبقائهمالشَرعلِهَلِعطواأنالدكتالَووالَأيسلَطلِعوبتِما،السوق

.وهذهالحقوهـلم.هذهللَحويلالسلطهَيصالكونلافإنهمالهدالِا،منحخل!

لاو!خخل!فىكنَلِزالَكررلَا-للخلافهَآللِهَوجودعدموهى-الملنمكله

الدكتاتوويهمنالنوعهذالَملِؤألِضنا--وهىالرومانلِهَ،الإمبراطوريهَ

عن41(0ص99،1)0فاينكلَبهماملَبعينإللِها،سلِدنَطاركما)القلِصرية(

لقريئا،إلملنَلكلة(هذهفيها)حُقَتْالتىالدكلَالَورية،ْمنأخرلمحأأنواعبعض

أنوفكرهَ.المقدسيإلحىَأوللخلافهَالعائلىبالللابعالمنَالسبلِلعلى

أقهنبدلأالطرهـلم،هذهمنبأيالللللطهفىالبثاءحقعلىالحاكملِلدلثحوذ
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الديمدرلطلِهَ.عنالدكلالَورلِهَأساسًايملِزماهو-الحقهذااللنمسعبيمنخه

جالِوسكالهلمافطبثَاال!الِا؟لَقد!معنىأوجلمملَسالإمبراطورعرفوكَد

.....ولكن؟هداياهفىعاديهَغلِرِكرلِمًا.بدرجةكان11)5791(:سولونلِاس

بنلألهلإعادهَمبلغلَجملِحبدأ،الببينتلسمنؤله)حلروَْعندما11

كلمنالناسفيهاوقامولقبائلى،والنمَابات،بقدماء،المحاربلِنبواسطة

أوجلمسَم!لجلِنولكعى؟لإمكات!لالهموففاءإضاقد4فردلةبإسهاماتنوغ

كلهنكتذكارمصنلِهَثطعهأخذالهديهَ،أجلمنلهمبالجميلعرفلأله

86(.)ص"وا!حدهَفضليهدطعهَمنبأكفرليسولكنك!م؟

لِلَلقى!أنمنأكلَزيُعْطِىأنلالمبراطووالأفضلمنإنهيقِال:وحقا

رومافىالهدالِالإ!اءانسلِاسلِهَللمماوسهالدكَلِقةالفرويَأْمنكنَلِرويوجد

اللِونانمنكلفى-العلِاالإدارهَرجلوظيفهَكانتفمنَلأ:ْالقدلِمة،

يثلَصرأنهو-الرومانلِهَالإمبراطوولِهفىوأيضئاالرومانيهَ،والجمهوردة

ووظيفهالهدايا،لَقديميطللَطيعونالذلِقهؤلاءعلىالللياسةتلللكفىالدخول

أنواعكل-الألعاباأحباللثلعبلأناللَأييد؟بناءهىكانتلهمأخرى

وندلجه4َ(.هص1،)188ماكموللِنالمؤرخذكرهاكما11،والعنفالمجتس

طريقعنلالثخِزمنهمكلهزلِمهَالسلطةفىالبارزونحاول،لذلك

وفى.ذلكعلىيحنهمبدورهاللنععبوكاناللَرفله،وسائللَقدلِمفىالإسواف

.:لكريسودلللَومالجملِلالوصف

يصضونهناكلِجلسونالمواطنينوجموعالمكمفَموفالمسرحيمدلئ11

و!اءها،المَاعهَ!عهإنحلَىألوجوهمنكثبرمنبدكونمنظرٍأجملى

جصهم،.ألذىألمُحْسِنهذادخولىوغدأجسامْالرجال........تسدهما

واحد،وبصولَاواحد.فممبنبلَحسِةويف!ونأفدام!،محىيدَفزون

فترا!،علىذلكوبط.أذرعهمويمدونمدلِنتهموحامىبقائد!وينادونه

ثى!دتىكرمهوتدكْ!!تهي!ش!نقهمالألهار.بأ!لِقارتونه
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أكنَرسِملمَونل!هفنوبضذاتهألهبالَابنلِلوينادونهلنلِل.بملِاهوفرته

جلألئا،والأبهارألبحارويطرحونضئلِلهَ،بالنيلمالَارنلَهأنيطلون

أليحاريينكمحلِط،يكونماهوهذاإنويقولوق-بالمحيطويقارنونه

....ةلمدحهممكنمضطلحأىيحدفوان!ىهدأياه.فيهوكذلكوالأنهار

ولذىألجميع،بركا!بلِنهـلجلساحرَافه،يقدموبهذألهم،لِنحنىوهو

لبلَهـجوبلِتما..........لِموتذلكوبصامنَلهلِكونبأن-هتهمكذيصلى

قدأنهدرجةإلى!بير،ألمجد.هذامنالخمرأسكرلَهددلفَنخصمثلقلبه

ولكنخسارلَه.عنإحساسلِشيأووأنيسلَطعحولانقسها؟ذالَهللْمْه!

أحلافا،لكنلمأنهاسِفهماللحظةهذ.هعند.........المنزلفىيكونعندما

45-16.ص،ماكميلانقى)مدْكورة"ألصجةبالصلةحمَلِمَةبل

رعايتهمدىمُظهؤاالثَوملعليهَفقطللِللنالفرصهَ؟المباويالَأكَدَّمتلذا

لالمبراطورحلُىأوالموملعللِةلَأييدهممدىلبلِانللشَعبولكنللنَلعب؟

السلِاللبى،الانتثَاممن)نللمبلًا(آمنينالحلنَلدهذافىالنأسوكانأنِضًا.

منكانالملاسباتبعصففىلذا.الحقيقيةملثَلاعوهمعناللَعللِو.ويللدلَطيعون

للإمبراطوركان:المثالسبيلوعلىحمالدئا.أقليكونأنللجمهورالممكن

هذايؤخذأنيمكنعليهمالجمهورلشوِّلنَ!عندمالذا؟المفضلونمصارعوه

ملنَلاهدأحلِانًاالعروض!كان!.ْالمعارضةعنلعبيرأنهعلىالمفج

1(:9!.)كافِيكلبهلماووفالا.السلاسيهَلالصلطرابالَأ

لثل!لكى!؟أ!س!جالباعلنىبلَلَايعالجمهورضغطالعروضأحدفى011

بلِأسولوسلواالثَصح،سعر-ارلَفاعمنْلِانَلكونكانوالأنهمسَحبطِينوسبم

أضكباءبعضعنهمويخففالواردالايخفضبأن)كاليجولا(جالوس!

ظلوفى4(.،ا)صالللللاح!رغبتهح!-قىعنبالغناءوعبرواالضرائلأ،

.أيامعدةمنمسللل!للفىلنَلهورًالَمتثتالمهرجائاتكاتتالإهببراطوبىحكم

أعضاء.وكانالإهبراطوبى،صحبهفىالألِامهذهيمضىروما.شعبوكان
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الإمبواطوولِدعوالألعابهذهْوأتتاء،المسرحأوالسلِركفىاللنَليوخمجللل!

فالِن:ولِقولفلِه.اللَمادىتما0إذإلاضبولأ؟هذاوكاقله،للتهللِلالناس

ذأته،الدنَمدوخمجل!ىمنمعِنونأبا!هطالبغدما،مرحلةأسوأحدثت11

حصواالذبنالأباطرهَنم!م!عادة!وكلألوالهم،وياللبمدحهميمَومأن

بالهامهمالالنحارإلىأل!فَمليوخمجلسأ!ماءدفصابأن4الحثمةألمجموعة

منَلعهودوفىألملكلِهَ.ا!الذافىالطىأوبالعبأوالطمىبالخطِلهَْ

أنهعلىالإهبرا!رإلىبنظرونالشَلِوخمجلسأ!ماءكال!،الرجالهؤلاء

4(.75)ض"عبادتهأرعْموأ.علىحيث،بدمالهمويمْدوئهألمعود،

الحوافزبدألَافقدللهدايا؟الآخرالرئيسىالملالقىهوالجلِلقَوكالط

11donatives"الحرسوضعهكْقبالعرلث!؟كلودياساعتلاءعصرفىا

.أنوأوادالعرلن!،علىنحة3)البريالَوريانز(الرومانىالإمبراطووى

مجللم!أعضاءأقخاصهَ،معهمالَفماقيلَهْلِولَقُؤأنملللاندلَهم،علىلِشَكرهم

الرجالوعدولقدالبرياتورلِانز.اخليارلَعزيزفىبطلِئلِنكانواالانَميوخ

لهبالولاءلِقسمواأنمنهموطلبهنهم،لكلذهبيهَثَطعهَ!55ب

كلودياسمولَأوصكند345(1ص5991وفالِن،191ص!5791)سوتونلِاس

ثابئا.اللَقللِدهذاوأصبح،أبوهفعلكماالعطالِابإعطاءنلِرونوَعد

.الفعلَاد؟منأكبرحوافزبإعطائهم،(Galba)جالباالتالىالإميراطووووعد

-ثوابىأجمعأنعادلَىإنها11!ائلأ:،بذلكلوفىلنبأفهذلكبعدأعلنولكن

الحرسكَامألِام9خمسةوبعد5025(.ص5791)سوتونياسشواءها"وللِس

فىوعدجاللا.إنقيلوفالَهكَبلولمامًاوله(،)5أوتؤكلادهَلحلَابانقالب

257(.)صالجائزهأوبالعطيةالنهالِهَ

-بالولاءالجلِلنَ!كللعِمقابلدائفاكانللجيلنَ!المنحإعطاءفإنلذا

سلطهَاعللاءفىوحقهللدوفي،المانحبملكلِهَ"الجلِلث!إدواكبمعنى

لَزالِدفمعالميالد؟بعدْالقرنْأللنَالتَبحلولذلكلغلِروثَدالإهبراطور.

141



وأصبحالجِيولنَ!.كادهَقوةونَمَتأهملِهَ،أكلؤالجيلنَ!أصبحالبرابرةلَهديدالَما

الأقلوعلىيعؤلونه.أوالعرلنَ!غلىالإميراطوريضعونالذلِنهمالجنود

،5191)فالِنعطاءلأعلىبالمزادفعالثالعرشُعُرِضَ،واحدةمناسبهَفى

والمنحمرلبالهمرافعلِنفأكلَز،أكتزالجلِلن!الأباطرهَدلَّلوقد336(.ص

منالشعبهعاناةحسالاعلىالأوأضىبمنحهمومكافاَتهملهم،لُعطىالَى

الإمبراطوريةتحول!الئهالِةوفى1(.6هص8791الم949)باروالمدنلِين

)باوو،الجلِلن!علىللجفاظ.الضرائبلإتلَاجصُممتلنعاسعهإداريةآلهَإلى

ماللِة.بمدفوعالْأيطالبأصبحولكنالعطايا؟يقبليعدلمالذى171(،ص

الديمدَراطيةلحب:هوتحلاجهماكل4-5:

ن!ثارالادتصاديةالنظرية:ا4-5-

حقو!لمإرساءدْلكفىبماؤالعطالِاالمئحدواكعمنعددلْوكلئَ!لقد

المعلوكدخولأهامعوائىَونجلىَ،الدولةمواردعلىللإمبراطووالمحلكية

حقيقهَ،لِفضملالث!كلَالَوريكونبأناحلَمليوجذيزالألاولكنالمحللِاسى؟

فكيف،كذلكالأموكانإذا.بهميهتملأنةللنالىوعطالِاهمنحهويدَدبمالإلِنار،

علىللحصولالمعاصرة0الاقتصاديةالنظريهَإلىرجعناْإذاالدكلاقور؟يحبم

عنمناكشتهسبثتالثتهـاابلَلنَدبلِهثذكرناماإذاالأمرهذافىالملنَلورهَ

كلهنللدكلالَورالَامفضلهَاسلخأوهَوهىل!ثَلعبه،11أب11!الدكلَالَور

لدلِنانجدالواكَعفىوهئا.العائلةاكَلَصاديألَمااللللَلنلارةلَقترحفكلها،النواحى

وُجِدَلوحتى!طبغا.السلوكعلىالإيناولَأتنِراتعناكَتصاديةنماذج

بهث!همعرفتهلِلَوقعأنلِمكنهفلن-ليمثَراطى-فحْللعنْحقلِقىدكتالَور

أنيلَوكعاللَىاللَألَيرالاإلىالنماذجهذْهأدنَمارلَأماإذاولكنانمماذج؟

سيبدألذالللللوكه؟!طمةستكونفإنهاْ؟خبرتهمنحكيمسياسىيكتشفها

نطاقفىالإيثارلاثتصادلِاتالوئلِسيةإالنتائجبمراجعةلللُيمثَواطيةاللحللِل

التيمقراطى.الحكمْللَحلنِلالنلائجهذهتللمتخدموعندئذالعائله،
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رسمىعرضلَقثيم.خاولم!أول7691(.)7491،بيكروكالْى

ألنارلًاأبًايصلورالفاسد"الابننظرلِهَكلَابهالإلِثارىِ..وفىالعطاءللَألَيرالَا

للَؤولدفرصنلديهالابنأنالنموذجولِفلَرضأفاسدإ..أنانىابنمعللقاعل

أنانىالابنولأن؟الطبيعىومن.عائىَءالأبعلىلَقعبلَكلفةبالمثافعوالدهُ

الأبكانفإذاذلكومعاللنَليء.هذاملرلِفعللنبأنهثفلَرضأنلِمكن

ويلوقفسعيذا.الابنهذايجعللكى؟لابنهدخلبتحويلفسلِقوماينَاوئِا؟

الابنكانلووحلى.الأبلَزوهأودخلعلىبدووهاللحويال!هذهمسلَوى

بننيادهَلأنه؟والدهبالجاهالنَارئِاكانلو(1!كمايتصرفبأنلمحتحفؤفثَدأنانئِا"

فىإليهوالدهبهالِقومالتىالتحويلا!حجممنيؤلِدأيضًافهو،والدهلَؤوة

لَوقعالألكالتكافلِة،بثرحهَمحسئاكانلوالأبأنبيكروأظهر.فلكمقابل

وأن،أنانيغلِرَكانلوكمالِلَصلرفأنعلىالابنللللَحفزاللَحويالتهذه

مفلدالكوقثدْالإلثارأنالح!فىذلكوللبعت!لمْدخلهما.فىوالدهيشارك

الؤيادهَعنالناشَئهَالأبمنفعةفى)الزيادةالمنفعةبشروطلِلعلقفيمافقطلنلل!

لالب؟"الذاتىالاسلَهلن11حليتَمنأيضًاولكن(،الابناللللَهلشإهكانيالَأفى

النَارئا؟الأبيكوقعندهاملنَلترك،دخلأعلىلَحقيىَالحلالابناختارفإذا

الأباسلَهلنلزلِدأنالممكنمنلِكونأتانيًا،الأبلِكونعتدمالللم!ولكن

من)المعدل)4-3(واللنَلكلصحيحهَ.parametersالمؤشرالأكانلَاإذا

اسلهلنمستوىويقاس.الاحتملهذا.لِصور1(7719أث!3!أث!eأحآrهلِرشللِفو

الأفثَي.المحورعلىالأباسلَهلن.وهسلَوىالرألللى،رالمحوعلىألابن

الابنفإنلَضُوِّرَه،كماأنهلاحظ.الابنإنلاجإمكانيهمنحثىهوج!ويكون

-الأباسلَهـلنحساببكلىالذابىالل!بتهالكهلزيادهَالفرصبعصْلدلِه

الابنيختاوفقدأنانلًا؟الألاكانوإذا".إلىلهمنالتحركبذلكونجننى

عندئذ،ابنهإلىتحويال!بعملويقومإينَارئِاالأبكانإذاولكنول؟بوضوح

ولخلَار،للعائلةالمشثركالدخليعظِّمأنلهالأفضلمنبأنهالابنللللِدو؟

/ط!"(هثلبهالخإصهَالسواءمنحنلالالَكون)الثثىابلارىالألالأنولمنبدلالا

سينتهىلهتحويال!بعملالاخلَيار،إهذ!ابنهتعويضهنأكتؤسلَكون

عند+جمد.يالابن
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لإلنارىاءالطاا!ئةنيو(3-4)شكل

اسلَه!الابنرو!م

-ه!

+رو

....أ!سه!الأب!!
11الفاسدالاب!ئظرلِة11وراءمنللمنطقمدوكازينوكْود!!ن.

لِوصىالدكتالَوريةعنالمجادلهَهذهوفىالدكلَاتورئِة.علىوصضبيثَاتها

)معضلهَلمعضدلدهكحلHiعح5للطاغنِهَوالكرميلحبسيمولْثيسالشَاعر

:الدكلَالَور(

hهلِرولِاسَملصلالِجب11 ero;منالخاصةممتلكلالكمنهن.ْالإلفاق

.المدنلِحكمونْالذينالاَخرينضدهوفسباقك.....العامالصالحْأجل

اعومأ،المدنكلمنسعادهَاكثرهىلَحكمهاأللَىالمدبنهَجعل!فإدا

البشوبلِنمسابمَةأنل!فىلمنتصربلألكسيطنومنألمُبلنَنرِببأنجيذ)

هووالذىرعايك،حبالح!قىْتقهمن-أولأ-قلألكوبهدْاوأعظمها.

الذلِنالمبشرينإنذلك:فنفيه.8واكنرلَرغبالشى?الذىذالَا

وبكوئك.بفضللقسيتقونلبيفَركلبلواحذا؟حِونو)لنلنصروثك

ولكن؟رجالكخاصهثبلىمنفمط:-.2لل!ى!يؤا.سل!ونالاهلمامموضح

ولكن.؟الخاصهبلن-فمَط-للِسرائغاوسل!كون،المدنمنكثلرمن

حللفك،سلِكونحاصرمنَهخصوكل.....الناسكلمنالعامهَبلنألِضًا

ولكنفقط؟بكلُعَجبلنولذلكلِرك.أنفى.سدرغبغائبشخصوكل

لبمفَمو.........سيحبكْكل

144



!وهبىوأضْا.نفسك4شلتثرىلألكياهيرو؟بالثمَةأصدقاءكإئيرولكن

أبىضوأعتبر.لها.حلفاءواكسبلنفديكالمَوهَستكسبلألك؟المدينة

نفسَوأبناعك،أ!الكوالأصدفاءرففاءلق،وأ!واطنلِنإفطاجمدنلوطن

أنكتثبتبذلكلأنك؟بالإحسانلحيهمشَفو!قأنوحاولكحلِأتك!.أب!فَمىء

11مقاومتكمحىقادرينَغيرَسيكونونوأعلإاؤدأصدثالك؟منأركَل

2(.1ص،1991لم6391،شقراوسفى)فسوفون

(؟زينوفونحجهَفى)وبللَلىبيكرحجهفىضعفنقطةففكفلكومع

قصلِبرأنانىالنَاوىبينمقاونهَضمنئاهىاجْرلِلَأْ،.اللىالمثَارنهَاقإذ

منمكاللمبعلىالحصوللِلَوقعولكنهالأنانى؟هوفالأبَأنانى.النظر)+(وأب

يحلَهَأناتيهلأسيالالاينحه؟لَحولال!ألضعًا.بعمل.لِقومولدلوف،ابنهبَعاون

أنإلىإضاقهَهذا(.الابنلعاونمنئللَجواللىعللِهالحصلاللى)المكاسب

بمعنى-الإلِنَارىالأباللللَهلنادائفاسيلَجاوؤ،الأنانيللأبآلذالَىالالمللهلكث

الأنانهَفإنالنظر،كصيزةبالأنانلِهَقورنفاإذامفيذايكؤنقدالإلِنَارأنرعْم

النظربصِدفالألأبشلِطوالسببالإلِنار.منوأفضلمفلدهَلَكونكدالنظربعلدهَ

أكصىيحقىَلكىاقووض؟البنكبهالِعطىالتىالطرنِثَهَبنفسلابنهسيعطى

الوك!نفسفىالنَارىولكنهالممال!،والأبالمبادلهَ.علىالأرباحمنلمحثر

لحقيىنظروجههَمنكلنِرًالِعطىأنلِجبلذافلك.منأكلزلِ!ىأنلِجب

اللنَلكل!ىلذاالذالَى.النللَفلكهنظروجههمنأوالأرباحم!كثرأقصى

،3مخدالابنلنلهىلكىيكفىمايحوسلأنانىالنظر.ولكنهيعيدفالأب41-3(،

عندغهثاعندأفضللأنهأ؟لخلارالابنيزلولا".فوقبالضبطهىواللَى

الأبعن3غدالذالَىاستهبكهمنبكلنرلِنلهىالأناتىالأبولكنول.

علىيصمثىَالافتراضنفسأنالواضحومن*ولأ.)غدلِنتهىلذىالإلِثارى

رشيدهَ.اسلَواتلِجيهَأنهألَبتكَد-العطاءفإن،الجلتلِنكلتافىولكنالثقاتورية،

Iا)ولنلَروبرونلدانظر)،! A،أI A r)ا!اط.للكعنالأصللِهللمنالمحشَهَأ



أمذكرالبلِت،11"رئلِسهو)حثَلِقهَالأبْألىْهوالاَحْر،والفضمون

لأسبابسواءالأسرةمنالآخرلنلالثهراداللحولِلا!بعمللثَومالذى!أننى

حاولإذاأتهبيكرؤلبِنعللِهم.كبلِرهَإبسطهَ"اولِلملَعأناتلِهَ،غلرأوأنانلِة

تفشل،سوفجهودهفإنآخر؟طفلينَروهأودخلعلئلِوذأنطفل

بتقديمدخلهفثَدالذىالابنذلكببساطهشعوِّضالأسوهَ!)رأسفالأب

يكلونحلَ!ىاكلَللب،الذىالابنمنحَوط!لِسحبوسوفلهحَولِلا!

أنداملَاماللعائلهَ(.)كرئلِسنظوه.وجههمنالأمل!الملبللوىعتدالدخدن

ثَدوللللِقررالذيفقطوحدهفهوكافلِة،بدرجهَكبلِرهَسنَكونالأبلحولِالت

هدَافىكوللهمفللِلم!!الألللرهَأفرادبقلِهَأماطفل؟لكلسلِكونالذىالدخل

همالذلِنوالمواطنلِنالدكلَاتووبينهناك!كونلن!لكملنمابهةونتيجةالأمر.

مقلِدهَ.غيبرالنظامفىالإنفالَىوكَوىالضرائلاداملَاماسلِطرلَهتحلَا

فلِمكنهبها؟ال!عدأؤالهد.الِامتلقىعلىسلطةللمتبوعكانلَاولما

وكَ!بها.القيامفىلِرغبونلاكَد.بألثلثِماءالقيامعلىْلمحثْالمطالقلِنالدسلَخداهها

لِزورهمأنلرلِدونالآباءأنا!)5؟9سموز،-لنَللِلفر-برنهايمافلَرض

وفىكبلِو.إرلألنَلكلفىالزلِارالَالهذهثمندفعفىولِرغبون،أطفالهم

حينبعدولكنالبدالِة؟فىآبائهمزلِاوةفىالأطف!لِفانعلاقدالنموذج

لِتعبون.لاوالآباءالضررتجلبالاَباءزيارهَكثرهَلأن؟ذلكفعلمنلِتعبون

زدارلهم(؟منالأ!لِلَج!أنكلللِدىالأقل)علىأطفال!رؤيهَمنأيذا

أكبر.إرلمابلَثَدلِمالأكنَوالؤلِاراتلِبَادلونالآباءفإنالحد؟هذافعلذولذا

لِقدمهالذىالاهلَماممسلَوىعنبلِانالَأيالفعللَوجدأنهالمدهلنَ!:واللنَلبىء

لحليلولِبلنلالبهاء.الأبناءبهايقومأسبوعِهزلارالَالنَدكلفىللابَهاء،الأبناء

المحتمل،الإوثحجمكيركلماأنهللبلِانات؟وسمرؤ(وشللِفر،)برنهالِم،

الفقراءلالتهاءالؤيارالاأنالمخزقكانووبما.الزلِاراتلَكرولَا

الذينالأغنلِاءلالبهاءالزيارات.لَؤدادبيما؟تقلمرضىيصبحونعلْدما

مرضى.يصبخون
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ماوهولها،وابفلالقىبالعطالِاالملَبرعبينلعل!هَلثليِّىَ.آنجرجانب

الملالقلناق:وببساطة11(سمارسَان)معضله111()759بوكاثانجيملىسِلمميه

بطرلِثَةاللَخطلِطفىلِفلنَعل!نأوكسالىيصبحونفثدالهدايا؟تفسدهمللهدلِهَ

منالمتودعهَالهدالِاعلىذلكمنيدلأمعلَمدينلملبللَالبلهم،ْبافللبهصحلِحهَ

للحصولطر!الجاديحإولونوالجهدالوكَ!ي!ضؤن!دألهمأوالمتبرح،

ننْيجهَوُصِفلَاوثَد.إئاجىاسلوكفىالملنَلاركهَزلِادةمنبدلأهدالِاعلى

الحصولإمكانلِهَفإنالرلِع؟لاقلَناصالسعىعندراسهَفىلذلكملنلابهة

هذاعلىللحصوللِلَنافلل!المحتملالمتلقىلَجعلالحكومهَمنالعطاياعلى

.المسرفاللنافلىهذاأتتاءللعطايااكللِهَالقغهَتتبعلَؤلذلكونلَلِجة،الريع

للرعالِةالحكومةبرامجأدبيالَافىالنثَطةهذهملرإلىلَطُريَاوكد

بالنلملبةالحافزلَخفض!-مأس!كث!الاجتماصصهَالرفاطِهَإن:ويقال.الاجلَماعلِة

بأشلِاءالقلِامأوبادخارالقلِامأوعملأووظلِفةعنبحثهمفىللرلِغل!لالثَلِن

المهمةالنلائجوإحدىوالطاقهَ)"(.لجلايلطلبهذاولكنالمحجلَمع؟!لدأخرى

أمالحكومهَأكانلَألللواءالضبرعينأقفئالسببلِلنعرجإفه؟الجدللهذا

لَقليليريدونفم،للمنحالملالقلِنسلوكفىاللَحكمولِحاولونيراقبوقالاَباء،

والتزاماتدواعدفرضالآباءيحاولالعائلةإطارففىلذاالضاوهَ؟الآنَار

أنأووا!لَزامَات،القواعدهذهمنالهروبالأطفالويحاول،أطفالهمعلى

عدمعندوحظوْعقوبالَابفوضالاَباءؤيهث!ر!عدلِدهَ،بطرقالآباءلِخدعوا

علىصَارمهلَعلمالافلفرضالحكوصهَأماوا!ئزامالْا-الثَواعدهذهالَبابم

وعندئذالاجنضإعية،والرعايهَالبطالهَ،ضداللَأملِنملر:،اللَحويالتملالثَى

غلِالامعأنهذلكفىالرئيللللِهوالنقطةمكثفهَ.بطريقطسلوكهمسلراكب

فىذكصرالذىلللَألَنِرنَماضامحللعىلَأليرللعطاءلِكونلِمكنْأنالرقابهَ،

إلىصادحطفللَحويلإلىلِؤدىأنلمكنأنهبمعنى11الفاسدالطفلنظوله11َ

11.افاسد(مواطن)أوطفل

)المترجم(الهأمزيكيهَ.المتحدةالولايالَافىللإخممانتسعىاجتماعلِهَأنندطهَإ!ه(

العالقةهذهلتمكلِلفى1(91،والثمان.)ومالِكلبروسونيل"(،839)وينتروبانظر!()كله
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لَكون!دالعطاء،نظزلِهَفىالأفلراضالَام!عددلِو!جدأئهوالخالصلة،

الدكتالَووالَا،لكلأيضًاولكناللَيمثَؤاطي؟للدكتالَووفقطليلمد!أهميةذالا

وهى:

اينارلًط،أوأنانثاكانسواءالفلبرعفإنلعطالِا؟اللبلَخدامخقأبْمن

أهدافه.تجاهلعاونهمويحتَلملالقلِننحسابعلىالسلطهَلهتكونأنيسطَلِع

مدركغلِركانولوحلَىبذلكالقلِامالإلِثارىالملَبرعيسلطيع2-

لهاالمتلقينجانبمنلَعاونىسلوكعلىلَحفَا-أنيمكنعطالِاهبأنللحقيقهَ

وجهحطمنكلَثزاْسيمَدمالإلِنارى.فالملَبرعذلكومعالفالمحمد(؟الطفل)نظرله

لاسلَهالكه.قدبىأكَصىلحقيوالظر

دضمنوالكىللمفح؟ْهلليَكلدلللوكمراكبهَعللِ!الملَبرعلِنكل3-

بإهكانيهَعطالِاهم،ححج!لِعالِرونوسوفلها،الملالقىتفسدلاالعطالِاأن

المراكبةتكولىْعندماشىء(لا)أوأكَلفنهاْلِعط!ابأنلها،الملالثَلِنمراقبة

مسلَحلِلهَ.أوصعبهَ

Benevoleitثة5ictatorsنط(:والثروةللمجد)المحبةلخيّرةالدكتثورية4-5-2:

الذكلَالَوريعملاكتشافْكيفلنحاولالأفكاو؟هذهنطبىَالاَندعنا

ان!ى3لَلِموكَراطىحعالهتلثاولسوفالعرضهدف!أجلومنالللمقراطىِ.

كلئا-نفسهرعالهَوللِسلنَععبه؟وعالِهْعلىفثطلِحرصلنمخصبمعتنى-

فىنقصانلوجدلاأنهؤغم؟المححْطينهذاْملروجودفلِهالملنمكوكومن

ولكنالطزبِقهَ،بهذهيعملونبأل!تطاهرواْالنلِنالللملِاللللِلِىالثَادةإعداد

أنفىلِرغبالذىالقارئوعلىمفلِده.تحليلثِا،عادهَلتونالملطرفةالحالالا

لإدوارداللللدلطنىالحكمإلىيرجعأنالنقلِهَ،للليم!ثراطلهَخالضًامنَالاًللَخلِل.

جيبونعنفاأعلنواللَىالوومانبِة،أنطونلِ!عائلةعصرولِتأم!جلِبون

قأللا.:)8191(
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خد!ا،كلأللطَالتىالمحلملَاؤيحْمنألقتوةيحددأنرجلمنْطلبماإدْا11

تردد:بلايقولسوففلألهدهازا؟وازسعادهَأكثرالب!فَموىبنسأحوال

)خليفطالحرلن!كومودوسواعتلاءدومسِانموتبينالفلَرهإنها

سلطهَلحكمهالروملأسِة،للأجمبرأطورلةأل!ثماسعألمدىوكانأورلللِو!أ(.

اللِدبوأسطةالجيدنَيبيُحَجمُفنان.والفضيلةبكمةاللقجهتحتمطلقهَ

وسلطاتهملفَمخصيلال!كإتَألذينالمتغاقبين،للأاطرةوالرقيقة!مارمة

الممثكهذهفىالعمالهؤكلأللَأأقطوعى.........غيرالاحلَراملَسدحىَ

تُفْىكاتتللَىالهائلةألمنحبس!ببأجرهاهنأعكمرتباتسَمَاضى

ألسعادةبهجهَولتحمَيق،بعملهمألصادق"للفخرنلَيجة؟نجاحهمعندلهم

.(751)ص"هاصلألص!كلألواوالدْلِن،ألعامة

تقالقَمحلكانأوالسعيد،الو!هوكانْفلكوسواء-الحثَيمَهَوفى

لمحكحكليهمعارضلِنلمعاصولِنالمؤرخينيعضلبنلماك!كبلِر-فعلئ

وكَتكاننلكأننبرففعلأفنحن1(.48صص4991،)جرانتجيبون

11رومانابأكس11الملنَد!ورالرومانىْوالللالمِالعامِالرخاءِ Pax romanaلمولكن؟

هناللنَطكلهذاعلىكادرلِنالأنطونلِلِنجعلفلِماواضخاجيبونيكن

وهما،خاصةبصفهَالمدبح!لللحقونالحكاممنانَنانهناكوكان.الطللوك

الأولالحاكمعننعوفهماولكنأورلِليوس؟وماركوسبلولل!،أنطونيوس

بهدوءمولَهعنعُزفمماالوغمعلى1(5.ص.891،)جيبون،ثللِلا

وكْىالفلرِة.هدْهمل!فىعاديًاللِسحدلاوهو-ألملِانديعداأي!عامفى

ىأعلىلَمرهادئهوفاهأولحفاكانلماإنه99111(:)بمجرانلايقولالحمَلِثَة،

الرلِلوس"ماركوسالنَاتىالإمبراطورأما2(.1.)ص011بىومانىإمبراطؤر

فىفلسفتهعنفيهاعترحلِت1َ(؟69)04اثا4!ولهأ،كا!أ311الَأ!تهالنالَركفقد

إلىفقطيهدفخدثَكلدع11مل!عبارالَافىالئلِمقراطلِهَ،بالشَووطالحكم

المفضلة،مالتههىالفلسفهَوكانت55(ص4991،)حبرانلأ"العامالصالح

مألَؤرقولم!الغالبلمحىالماللنللنه)ه391(هيفلل!حكمهَنؤكدأئهاولحلمل
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بولدنج،-)سلَلِجلرااالهادئةالحياهَهىالاحلَكارلِهَالأرباحكلمنالأفضل11

أنهلَعنىكانلاالفلَرهَ،هذهفىالمسلَمرهَالغزوالَاْأنإلا361(؟ص91ه2

.الاهتمامهذالملَايعهالكافىالوقتمالبلِهلِكنلم

للتيمقراطية:ألاثلصاديةالنظريةعنسؤالانويبرز

وإذاقمع؟أداهَاسلَخداميريدأولِحلَاجوهلاللَلِمقراطىلِحكمكلِفا-

هذهظلفىواللَأسِد!معالتوازقمسلولِالَأفما؟ْكذلكالأهركان

اللَلِمقواطلِه؟

لِسلَمر؟أنلِمكنهلبمعنى-مللبلثرالتيمثراطىالحكمهل2-

الأولالسؤالعنالإجابهَبأنالقارئسلَثحالبَأمل،منلحظةولعل

نحلَاج،السَببنعرفولكىنعمهىوعالاه؟(ْلِثَمعالفعلىاللَلِمقرافى)هل

كلولبيههائلهَ،للملطهَلديهلَكونقداللَلِمقراطىأنوغمأنهتالسحظ،لأن

كيودلَوجدلاأتهلعتىلاكهذارعالِاه،لصالحالسلطهَهذهاسلَخدامفىالئلِهَ

الاهلَمام:للمللَح!لمحلِودنلاطةفهناكللللوكه،على

والحكسمالعطَئهلِهَالنظووجههَمابللنللطة".التمليلكاضوورةاإ-

ىذطاغنهبواسطهالسلطهَمنعزلههىافلَلجهَكانلَاماإذارحب،بصدر

للسلطهَلِسمحألْىلِمكنلاالنقىاللَلِمثَؤاطىوحدى؟السلطة!ولِه.منكَبضهَ

السلطهَ.فىبلبقاءالأدنىالحد+زر+هنأكَلطتَصبحبأن

فىالمحتلالثالممالبماللَيموثَراطىأنسمارلِلَان(1:امعضلهَا2-

غلِراللَألنراتلصعثىسماويلَان،لمعضلهَمدركاشكونالعائلةنظرلِه

أنالواضحفمنفلك،علىعال!وهًلِدلمونَها.الذلِنالتالىعلىللعطاياالمجقؤة

"تلكع!-لَعقيذاأكلَثنمرالمحبتهموعمللِهَجدًا،كلطيرونالللِمقراطىرعالِا

التيمقراطى،الحاكممن.العطاياعلىالحصؤلولَوقعالعائلهَ.إطار!ىالحاله

واللَظىَالرلِعاكلَئاصعطالاغلىللحصنولاللللعىلؤلِادهَلِث!قعأنلمكن
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لِثَنعأنيحاولالمواطنينبينمنفردوكلالانلَشار،واسعهَبدرجهَالذليل

هباثه.علىالحصؤليلنملحىَالذىالشخصيأنهالدكلاتورْ

نلَافجعكللننلَافجإلىالعاملهذالِةبىالفأسد":ْالابنانظرلِه3َ-

ففىاللَلمدراطئ؟مهمهَأنْلِعثًدمنبدلألِبللدطماوهوالسالثن،العثصرين

إلِجابئِالَجاوبهملِكونأنئِلوكعأنهالنظرلهلَلضلمناللَيمثراطىنحكملدللأيَأ

حجمنَمومنالثائد،لَزوةعلىللمحافظهَولَألِلِدهبم،النظامعلىاللنَلفمَةلجاه

بقوةالعاملهذايعملالدكلَالَوريهللللِالَىفىفإنه؟أخرىمرهَ.لهمالعطالِا.

بأنالاحلَماللِوجدالدكتاتورىللنظامفوفقَاالعائلهَ.إطاوفىيفعلهمماأكبر

المواطتِنيعطىالاحئمالوهذاكرفا،.أكَلآخرلنَلخصاباللموقراطىيُلدللَبدل

القائم.النظامفىجلِدةأخوالهمتكونالذينأولئكوخاصهَللأللِده،الدافع

إذاأفضلبطرلقهَفهمهالمكنيلِنهاوالتفاعال!الاعلَبارالَاهذهوكل

لِحقىَاللَلِموقراطىأنلِفلَرضلذابللللِط.رسمىنموذجفىمعًاوضعلَماما

الفؤد:لوفاهيهَلمحثرأقصىلِحمتىَأنهبمعنىالمواطنلِن،رفاطِهَمنقدوأ!لى

!لi-أ(جم!ا؟مم!ألم+أث!000.1....................،+..ة)1(

الأولالقيدوهو

حيث:

الفردألرفاهيةْاللَلِمقراطىيعطلِهالذىالوزنا*:

3أعلىتعتمدواللَىأهنفعةآ،2:

الادخار(اسلبعا؟)بعداللنعخصدخل:03

إلىأالمنحهَ:.حجم)ث!

أجحلمنالدخلعلىنَاب!شَكلأنهاويفلرضالضويبهَ،معدل،:

الزوماننِهَإ.ألإمبراطورلِهَفىدخلضنرائلاهناكلَكن)لمْفقطالتبسيطعمليهَ
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بأنلهالُسمحأنيمكنلاالللللطهَألْىهوذُكِرت،التىاقلِودأول

بمى:+،!قالأدنىالحددونتنخفض

+!ولن!إ+....ء....00000005،،000000000...)2(

:فإنسيىَوكما

ء=+؟()ول،...،...0.................+............31(

الدكتاتور:هلِؤانلِهَعلىالنَانىوالقيد

4()....................G+ولولP+أل(!ك،R)ث!=.مأع()F + t Y

حلِتَ:

Yلا-جم!(G)،ل!اح<311،00حص0

و

0>Gصأ/!P.،ء(Gسأ،ول)Pصأ؟=

لَ!دلمهمنوالغرضنَابلَأ،أنهالمفلَرضومنالأجنبىالدخلهى3:

هننؤرْيعفاهعادالعطاياكلليسأتهعلىاللأكلدفو)4(الفعادلةكْى

مصدرْأىيمل!أنأيضئايمكنه3أنكماالضرانب.لدافعىالخاصهَالأموال

معدلو؟.الشعبدخلأوالضلرائبعنالمسلَثَلهالدكلالورملِؤانلِهَمنآخر

الإجصليةَاللكلفهس!ولصللإ.الدخلعلى.موحدةأتهاْوالضلؤض،الضريبة

الشعب.الىالثلِموكراطىالحاكممنللعطالِا

،5على53البنللبىالاعثمادصْم!م!جودهَسماريلالىْومعضلل!4

،المواطنونلِكسبهالذىالإجمالىالدخللِنخفضالعطالِا،بازدلادْأنهبمعنى

منالأخوىالألثلك!وبعضْالريعاقلَناضإلىملَؤالِدةبطريقةيسعونلأنهم

علىث!!اللْلللبىباللأتنِبرلُمَل!الفاسد،الابنولأليرالمنلَجة.غيرالللللوكلِالَا

بخلل!.بنَمنالولاءعلى.الحضولفنالذكلَالَورئَمكنالعطالِاأنبمعنى!ج،
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معبىللمملئِالَتطابىَالملئلكلهَفإنهذينْاللَألَنِرلِ!؟عناللظربصرفأنهلاحظ

لحقلِىلِحاولالتيمقراطىأنباسلَتتاء-الناعمالقمعذىالدكلَالَورملنَلكلهَ

لمحىلِبقىلكىالثَلد،لهذاالخاضدثيبنللمؤاطتينالرفاهيهَمنكدرأثصى

الخاصاشلَهلاكهلَعظحلِمالنحاعمالقمعدكلاتورلِحاولبينماالسلطهَ؟

القيد.لنفسالخضوع.معرفاهيلَهأو

لواؤنوضَّحناماإذا؟سهلةبطرلِقةرؤيتهلِمكناللَلنَلابههذا

المجؤانيةثَيدأنويلاحظ)4-4(.الاثمكلفىاجرىكمابيانلًاالتيموكَراطى

قفط،).لأج+ول*!-!(الطللطهَعلىالم!أوْنهَكيدلِمل!،هناكالفعروضكا!

لاأنهبمعنى)4-4(المعادلهَْفىوُصفلَأاللَىللموازتهَالاجملىالقيدولن!ل!

الشكلفىط!علىالعطايالَألَنِرفعلألِبينولكنهاللَيموقراطى؟عطالِايدنَدمل

هنمنخفضهَمستولِالَأعندحتىعاليًالِكونالولاءعرضومنحنى)4-4.(،

اللَيموثَراطى.وللعخاءكوممنالاسئفادْهَفىثرغبماعادهَالناسلأنالممع؟

كَواعدبعصْألْىسيجدالإيئارى،الأبمبر-.الليممَراطىفحلَىذلكْومع

للمجتمع-المناهضالسلوكعلنىوالعمَوبالَا،معينهلأنلثمطهَحظومنالقمع

بالنللدبهأعلىإلىط3المنحنىلتحدرْلذاالولاء.الحقلِ!ى؟جمرضمنلِحلملن

لذا؟للمواطنينالرفاهيهَمنقدرأكصىلِحقىَأنالتلِمفَواطىولِحاولول.!

علىمقدرتهم)بافلَراضولط،منالموحدهَالتكلفهَتقليلعندتوازنفىفهو

ىأوعلي!ع(.لَخفيضفىالعطايالَأثيواتبللعببمنخفضد4بلَكلفة.لأتراكم

لذاهذا،منأكبرسلطهَعلىالخصؤلإلىلِسعىلنالتلِموقواطىفإنحل؟

وفىاللاعم.المَمعدكتالْورفهوا.لِشبهالمنخنىهذاوفى!!+ء.مخديبقىفهو

لدكلَاتورالتجاوبلات4حامعلَلطابقاللَلِمودزاطى،لَحاوبآلياتفإن؟الواقع

عرضانخفضمالسببأوالاقتصادىالأداءلَدهورمافإذا؟الناعمالدهع

فمَدانأوالقمعم!معلوى،ؤيادةعلىمرغفاسيكونفإنه؟للتلِموقراطىالولاء

القمعلدكلَالوربلنللعبهَشرحهاللللابىَالنمطنفلللههوالنمطهذاالسلطهَ.

يزاللامستوىإلىسقوطلِتبعهاالقمعفىالمادةالمبثئلِهوالزيادهَالناجمم،
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فحكم،الناعمالالمعدكلَالَورهل!إزعاخاوأكلَزالأصلى.المحسلَوىْمن.أعلى

دائفاولِكونالسلطهَ،منقدرأكَصىيحثَيَلالأنههشا؟يكونالتيمقراطى

بذلكهالقياميمكنهشخصإلىفقدانهاحافهَعلى

أنهوللعطاءزينوفوننصيحهالفالل!مد؟الابننظولِهَعنماذاولكن

فإن.خطأ؟النصدحهأن)4-4(الدنَدكلولبين.للدنععبود!ى،ولَعطىلَعطى،

منالخووجعلىلَساعدهلاللتيموكزاطىبالنسبهَوحمالِلَهمالمواطنلِنحب

ملاحهلسلطهَكامنسندأىأت!.يبعلَزونثىشَهامل!لأن؟المعضلةهذه

السند.هذايلَبددحتنئهدالِاهمبزيادةء(*!ذ*ء)أى

دشصروطنفحصالتيمقراطلِهَ،للحكومهَالنَانىالعيبعقنكانَدفولكى

قدوأكصىللَعظيمس!ول،ط،!اخلَلِاو!"فمللللَويالَأ.لللَيمقواطياللَواؤن

لكلاللَكلفهَلبَدَليلالمألوفهَالحالالَأمنكلاًتتلَجللدَيود،الخاضعهَالمعادلهَمن

د!:منالمنَالىللمستوىجدلِدوشرطالناعمالقمعلدكلَالَورالمشلَقهَولمبما،من

(3)................،G8(/!أ3،-قأ+مأ!صأ)الثأق1115حلإ+قاء(أ-)،أ=ير

لالموازنهَ(.إضافلِة)مواودللنقودالحدلِةالمنفعهَء::حيث

اِللَاليهَ:التألَنِرالَمالهاس!فىالزيادةأننجد(5)المعادلةومن

الأيسرالجانبعلىالأول)المصطلحمباشرهَالم!اطنونلِستفلِدأ-

)5(.المعادلةمن

الألِلللر(.الجانب)ث!لإعلىالقومىالدخللِنخفض2-

الجانبعلىالأول)المصطلحالخؤافهَعلىمبالنرهَتكلفةهناك3-

المعمادلةإ.منالأيمن

الرادالَأهبوطمعا.لآنحلَىمبالنَمرةغلرلكلفهأيضئاهتاك4ْ-

الألِمن(.الجانداعلىالنَانى)الفصطلح3ْانخفاضمعالضرأئب
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)5(0المعاللهَفىمصطحآخرالولاءعلىألمحصوللَكلفهانخفاض5-

ال!لمو!راطىالتوازن)4-4(شكل

لالدَم

45

لاءالو

+ة+بم

المنافعبمساواهَلِفكراللَلِمقراطنىإنالفوللِمكن،أخرىوبطويقهَ

العطالِامنالتلِمثَراطىسيزلِدالحدلِهَوعتدالحدلِهَ.لكلمهامعللعطالِاالحدلِهَ

الإضافيهَالمنافع)ب(إللِهامضافاللمؤاطنلِنالمبالنَدرهَالمنافعْ)أ(نحلَى:

/aPL)ا)لأالولاءعلىالحصوللَكلفةانخفاضبسبب aGأصبحتواللَىا

والضرأئب،القوميالدخلتحفاي!منالنا!جالضرر)ج(معلَمامًالَلَلللاوى

نفلللها.للهداياالمباشرةاللكاليف)د(إلىإضافةًالعطايا،لَطلببهااللَى

فىيضعالذىهوفقط،الكرلِمالحكيماللَيموثراطىأن!يالثحظ

فىسلِفشلالغبىأوالجاهلوالللموكَراطى-والثَكاللِفالمحنافعفذهاعلَباراله

مواطنىبأنالزعم)ملراللنبعبلفسدوددالعطايا،نكلقهَاعلَبارهفىلِضعأن

1وجرانلَا،1811جلِبون)انظر:ذلك(لهمحدلاووما 9 VA،1(+599وفاين

علىلِحرصبأنه-يتظاهومعقَّدليموقراطىأىفإنالآخر؟الحانبوعلى

-أخرىأنانيهأسبابأجلمنأوسلطلَه،منلؤلدلكىيعطىولمحتهالرعالة؟

المباشرهالمنافعسلهمكولكنه!ء؟منلِخفضلكىهدايا؟يعطىللنيظل
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فوالحاكمبأنالاللمنثتاجلسنَطيعلاالفوءأنذلكوللَبعللمواطنلِن.

الللللطهَمن!درأقصىيحثىالذىلألْىفمَط؟العطاياحجمم!لَلِمقزافىْ

حدونها؟لِمكنالمحصلةهذهاللطمثواطىِ.منْأكلَرلِعبمأنبسهولهَيلبللطيع

أنلِحاولالذىالحاكمنظامظلفىأعلىلكونلأن!تميلالقمععمليالَألأن

لكحىأكثر؟هدالِاذلكعن!لَجأنواحتمالالسلطهَ،منقدرأكصىلِحمَىَ

النظامبأننستنلَجأنعندئذ،ذلك-ويلبعالملَزالِد.القمعهذاجزئئالِوازن

وحجمأيضئاالقمععليالَأمدلللْوىيعرفأنفلِهالموءيحلَابخاللَيموقراطى،

التلِموكَرإطلِه)+(.لْلَضمنالمنخفضالمَفعمعالكبلِرهفالعطاياالعطالِا،

اختلافاوألِضًا،الللِمقراطىالحكمفىنَانلِاعلِبًا)5(المعادلةوتوضح

عْيرإمكالمجةفوضمعوحتىالثولهَ"رئيسوالغائلةارلطسا-بينأساسيَا

كأبشعله،لَجاهالتارئاكَبلمنكانالذىوهوسينشأ،الدكتالَووبأنمحتملة

علىاعلمادهمسلِلَزالِدالناسفإنناجحا؟اللَلِمقزأطىكانفإذا.عائللَهلجاه

لجوءهعالمجومىالدخلفىانخفاضئاذلكلكلفهوسلكون،النظامإحسان

كَلِادةنوعلِةكانلأفإذاإنلَاجية؟غيرسلوكلِةألنَمك!الىالمواطنين

دْلكيكولىْقدكما-ألمجلَمعلوفاهلِهالأساسىالمحددهى،الليمفواطى

اللكلفةهذهفإن-متلاً(الحروبألناء)فىالظروفبعضظلفىضحلِخا

ما)وهوالمواطنلنهنالولاءيزلِادهَهُوازنلَهاللمأنأكلَز-منلَفونثدحينئذ

كاتتإذاأنهإلاأخوى(؟لأغواضهواودبلحرلِومهامهفىالدَائدسِللاعد

ثوجهلللاءإذا)أوالاجلَماعلهللرفاهيةالآساسىالمحددهىالمواطنلِنجهود

ستكونغدئذْالتلِمقراطىعلىالاعتمادلَكاللِففإن!(؟التيموقواطىالمَائد

المصَ!ادةالدالةقحليلفىمندمخاالقلِودتلكمنأىلِكنلمأنهذكرالأهميةمن)"(

في!هايفلَرضالخيرةالحكومةإنحيتَالاقبَصاديهَ؟-النظريةفىألاجتماعيةللرفاهلِهَ

مئلأنلمعرفهَغمللمحداستقصداءأىهنكولللل!الموا!لن.رفاهلهَلعظلِمببساطه

المنصبلذلكوصَلتإذامنصبهافىاليماءعلىلمحالرةدكونأنلِمكنالحكومهللك

وقت.أىفى
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يلللعونالأنواعكلمنالدكلاتورالالِجعلآخرسببودتلك.للغايةمولَفعة

وجهودمبادرهوليس!إرلنَدادهمفيهايكوناللَىالجماعيهَالمحلنَدروعاتإلى

سلطلَهم.لِعظمود!بذلكفيهم،للنتائجالرئيسىالمحددهىالأفراد

سلَزيدالعائلةرئلِلىكَلِادهَكانتإذامالَحدداللَىهىنفسهاالاعتبازالَأ

احلَمالهطيكونالحألهَأنالؤاضحمنالأسزهَ.داخلالرفاهلهمنلَخفضأو

لَؤالولاصغارَا.الأبناءلِكونعندماخاصهَالعائلهَ،داخلأكلز.مرضاه

إلىإضافهَ)أىالعائلهَفىالآحْرلِنالكبارلدووالواضحهالملئمكلهلوجد

عظم!العانلهَرفاهلِهَلَحدلِدفىجهود!أهميةَزادلَمافكلماالرئيلل!(.

الوفاهلِهَمنكدوأقصىاحلم!.لَخقلِىَو!لالاعَماد،منالنالجهَالفشكلاد

بعدلَأإذا،أفضلبطرلِقهَلعملبيكرثظرلِهَفإنلذارئيلى.ذاتعائلةفى

لللياقوض.هعالينأطفلفنثلكونالعائلةيثَلِهإنإذ،العائلةرئلِلىعن

الأنطونلِلِن،عائلهعصرأنَتاءفىالثادهَحكمهعلىجلبونحكمعُدلَملنعابه،

والذلِنففسه،رومالنَععبحكممنناتجهَالفترهَللالكالعامهالسعادةوكانلَا

وهساثدةدلمثَراطلِلَهم،ع!اللَخلىقىالرغبهَلدلهمكانلأيؤكد،كما

فىبدووهويللعاندهم،الحكمللَولىمنالللبرجلأفضلباعتبارهالإهبراطؤر

52.11صبى1'4099وجرانت،08191)جلِبونحيالَهمأسلوب

الطعا!إلىالليمقرأطيةمن4-6:

جلِبونلِصرحالأنطونلِينوعائلهَلَراجانوعصرأوجللعتلم!عصربلِن

وبالفعل1(،58)صقْملَواصل"طغلِانلَحتلئناكانتَرومابأن)1185(

كىبصاالرومالنىاللَاريخفىالملنَنهوريقلطغاةمنكثيوًاشثدملالحقبهَكانلَأ

انْحَطالذىكومودوسابنهأوريللِوسماركوسوخلفونلِوو.لَيبريوسفلك

عنجلِيونلروماهـوروايهَالذهيىالعصرينلكمُنْهِئاا!غيانلرجةإلىخكمه

إلىالتيمقراطلِهفنالانلَقلويؤودنا.بالثروسمملوءةكومودوسلللقوط
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لمكومودوسأد!لِؤكدهو..أولاً-لنموفجتا-ساكنمقارنلطلِفبلَصورالطغلِان

لمجلِبونوفقاولكن1(؟16)صشريرًامنهأكلَؤضعيفاكانولكنهلنَلريزا؟يولد

:يقولواسدموالمدثلبهَ"دنَمخصلِلَهكرّرمملِتًاحالثًا"أن

إلىعلألدًاالإمبراطوركانبلِنماالمملاد(بط183)عاممساءٍذا!11

هنينتظرهكانالكبير،ألمسرحفىضدقمظلمروا!خكلمنالدَصر

امجلسا:دلأنلأوصاحسيمْةْمستلأ.لجاههوالْدفعاغلَلِالهلِريدكان

ديضإذالاغلَلل؟فرصهَاللَهدلِدهذامتعوقد11هذالكلرسلىالدنَميوخ

أصلهاكان)لدىالمؤامرةمدبرىعنكُ!ثبفَوفوز)ألقاتل،عليالحوس

عمَلفىاسدقرتالسفاحكلمالَأولكنالإمبواطور(؟أختإلىيرجع

كلصْدوألكراهلِةألخومْا.فنيمحىلاأتطباغالديهوترك!كومودوس،

1(.18)صالشيوخمجلدىأعضاء

هؤلاءلاكلَشافالمرلثَلدلِنبعضاسلَخدامهوكومودوسفعلردوكان

هؤلاءوأعدمابشلِىخ،ْهجلس.فىساخطينأوخونهَلِكؤنواأنيمكنالذلِن

لملِلِزأنالنطلجهوكانت.فاسدلِنأيفئاكانوامرشديهولكن؟فلهملندكالن!ين

11بالإدانةللمحاكمهَالدليلْلِعادلاللنَعكوكانمجرمًا....لِجعلهلنَلخصأى

وكانالبارزيناليوخمجلسأعضاء،منكبلِرعذداعدموكَد118(.)ص

1(.18)صلمصنرهملِنأرونكَدللذلنإعداما،لِعد

الطغبان.إلىاللَيمعراطلِطَمنالنظاممسار)4-ه(الدنَدكللِصور

51،-علكهوأوريللِوسلماركوسابلَلِمثَراطىالعصركْىالميدئىواللَوارْ!

)منعصرهفىالقمععمللِالْافىوالزيادة.كومودوسورنَهاالتىالحالهَهى

بلحتولولكنأط؟عندطظلتإذح+إلىسلطلَهمنزادلاقد2"!إلىأول

خائنا،عدؤاولَحوله-خائنٍ.أوفوَالٍ-لنَعخصكلإلئكومودوسشَعكوك

فئيئداؤاالتحركفىضصحموهوكماالحقلِقى،لاءادمّعي!نضبفثفلذا

اللَىلنَلكوكهمعتعافى!دالولأءفىالمحبدئىالسثوطوك!ان.العرضمتحنى
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زادلماوبأللالى،خائفينالانَطوبخمجللطقاُعضاءجعل!اللَىلها،أساسلا

أسقلإلىلولبىالجاهإلىهذاوأدى،فلهمبدورهشكهازدادكمافلِهشكوكهم

أعضاءفىلِثقأنلِسلطعلمأنهوبماو)+ول=ول(.ط!ع2مع)7!3عندمنلَهئا

محلْالملَزالِدالقمغوحلَّفلِه،الونوقلِستطيعوالمأيض!فهماللنَللِوخ،مجلس

السلطه.علىلمححفاظوحلِدهَكأداهَالولاء

واعلَقد،بأعدائهاهلمعلْدمابخظامهاللاللِهَالموحلهَوصل!وقد

المصارعلِن،أنننَلطهَفاعلَلىبطرلِقلَه؟لِسلَرخىأنلِمكنهأنهكومودولى

لإدارةCleanderكليندووظّفجلِبون!وطبقاالجسد،ملذاتعلىوانكب

جطِبون:لِقولكمالأنه؟كومودوساخنَارهوقدالعامهَالأعم!ْ

بأنعثَلِمإفَاعمنالبشرىلجنلىمافىآخوالمرلَابونالأمراءلِروِّج

صلةلهملَكونلنإخسابْهم،ه!عليه:يحصلونماإلاعالر؟لهملثِلل!هؤلاء.الئلِن

كَدميزهَأومقثرهَأىمنمجردًاكليتنركانفلكعن)!فضلأنعملَهم،بولىإلا

!لِضاللىالعاطفةهوآلجشعكانفقدفلِه،لالِثقأوعليهاالامبراطوريحسدهْ

(.1-521صص!819)لإدارلَه.ا!الأسالملىوآلمبدأكلينثرا،روحمن

اكوهودوس()اغثللالطفانلىالتلممزاطلةمن!)4-5ْالشكل

القمم"
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وفقدأكبر،بثرجةكؤمودولىْلَدهورالعامهالخؤانةكللِندرسلبوبينما

كللِنثر،نظامالناسكرهذلكوهع؟الملذاتفىهنغملدهاالدولهَبأمورالاهبَمام

بقصريعصفونبالغوغاءانلهبَنَورهعنهنلَجلمامماوفسادهوقُبْحَه

حلِتَ:الإهبراطور

لمدْ.الأهليةبالحربمُدركغيرألنوف،فىمنغمممناكوهودوسكان11

ومارشَبافاضدلاألكبرىأخلَهسارةغلِربأخبارألموتا!لرب.منه

.عندبلألفسهماوألدَلِاخلولَهبادتحامخاطرتأوثَدهحظداته،هنالمفضلة

الخالفللأ!برا!ركشفلَا،اخصوصيةوبفلىألدموع.لِذرفانوهماقدميه

ثد،يصفالذى"المحنَملوابخر)بألشصوهلِاجكلمندرالوفلرجرأئمس

ملذاتط،.أحلا3منكومودوسأفلأقبضع-ذقلأل!.خكلكلوبقصرهبه

إلمئظودْلكاسترضىألشص.بىوإلقالهاكللِئدررأسبمَطحوأمر

رعاياهعطصكومودوسابنالبمدمادوربماالاضطراباثثيهالمرعْوب

123(.)صوثقتهمألنَالرينْ

كومودونىكانالوكلَا،هذافىلأنه؟كذلكلمْيكنالآمرولكن

كْىالمحدودعْلِراللَصرلِحعدا:فلِماالسلِاديةاللعلطهَكىلئللِئًايلملاوىالا1

اللَىللعنفممارسلَهأقاعلَقد.فقد123()صالحسيه".ش!الَهكَىالانغمالى

السلطهَدوإمهَالل!لتمرلَاو!د.أعدائهعلىللسيطرةكتنيزا.كافيهاستعرضها

ذلكفىبماخدمهمنخافعندماهلكالنهايهْوفى،أسفلإلىالمنحدرهَ

المحضيرمنععلىصممواوالن!ينقلإ.منولاؤهاأندَذهاللىماردنَدياهحطلَه

الالدهتلِاءمنأوللطاغيهَالمجنونةالنزوةْمنإما،وؤودعمهمحبىللِحومالذى

حجرهَإلىليأدىمحلَرفامصارغااستخث!موالذاا.أ28)صللائدعبالمفاجئ

خطرًاْالأقطالمرحلهإلىكومودوسوصلوكَدويصال!.كومودولل!لْوم

حلالِلَركوهأنمنبدلاًاغللاله،يحاودالكىمنه؟ْالمعَربينلهؤلاء

+إ.=5)0وبالتالى-لأ()00فلِهااللَىالنقطهَعند4-5)اللنَلكل
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خلالمة

واللَلِمقواطلهَ.الطغلِانالذكلالَور،لمعضلهحفَينعرضلَأالبابهذاقى

موبولو)زائنِر(،لنظمالقريبهَ"11الدكتال!وويهأصكةعلىبإلِجازاطلع!وقد

الرومانيهَالإمبراطوريةإلىمكلَفبلنَعكلْولَطرقت)هايلَى(،وبابالوك

لبناءكوسيلهَالاقلَضادىالثموالنظملَلَّبعلمالحالالا،هذْهكلوفىال!ثملِمه.

الولاء؟لًبْنِلمأنهابمعنىلنَلعوبهما،وبابادوكموبولَونظمأفقرلماودداللَألِيد.

هىالنظملالكهُعارضلها.ولدهلِرالضرائببفرضاللمللطهَفىبقلِ!ولكن

فىجماهلِرىولَألِيدالمضعمنعاليهَبمللللَولالأتلَصدْ،)اللَىللطغيانأملالهَ

الإهبراطوريهَفىمسلَويالَهأدلىفىالاقلَصادىالطمووكان(.الحضيض

خلسومن،للناسالجظالِاخل!منالللللِاسىاللأيلدوبنىألِضًا،الرومانلِة

الوظائفمنعدذالخدمكان!العطالاأنواكلَوحتالأجنبيهْ.الثزوالمحا

الطكلِهَولأسلِلىالللملِاسىالحالرفىللدخولحدودوضعذلكفىبمااللمعلِالدهلة

كماالعاههلخزاتهَمنالإففايافىوحقهالسلطهفىالإهبواطور)حق

طغاهشلثبدونكان!االرومانالأباطزةمنكلَيولِنأنوَوَنجمَلِرنجأ(؟

الخلِ!فىوأهملِتهالسببولهذا.كذلكلِكونوالمفجملِعهماللثَمعب؟يكرههم

للللِمقراطلِهَالفلِلافيزلِدلهَالحإلهَبلَخللِلقم!فقدوالحاضر؟المحاضىالبشوى

جماهلِرىوئألِيدمنخفضهَقمع)عمللِالَاالمُحْلننِهَالدكلَاتوريةأوْ-"

حقادكلَاتووبوجودالمحلَملةيخرالإمكاللِهَعنالنظووبصر!هرتفع(.

التاريخلخ!وجلتالتىالحكومالَامنالدنَمكلهذافإنالدلعلطة؟فىمُحْدعلِن

مسلَالرة،غدوالأنظمهَلالكألْىحُللَ!:اللَىالألللالمحميهوالعلؤلا،علوببها

للحصولأنفسهمبتكرلِلل!الناسلَضععفاقلِصَراطىهبالَأعلى.الاعلَمادوأن.

منالروماتلِةالإميراطوريةفىْاللحوليلَحليلقمتوأخيؤاالعطالِا.!

الطغيانإلى(أوريليوسهاركوسعهد)قىالمزعومهَاللَيمقراطيه

كومودوس(.عهد)فى
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الخاهسالباب

للدحقاتوهـلضأ!فوعمىمياتانموذجنحو

أ-ممدمة،

سلوكفىقؤنَراللَىالعناصركلعلىألِدلِناوضعناوقدوالآن

فملرشخصلِلَه.عنالأموربعضنعرفأنيجببأننبدأولكىالدكتالَور؟

لعظمهَمذعورينلنمصلنؤوعإلىجثوناالقادهلِملِلونإلىاهؤلاء

هوالرئيللللِهَ،اهلَمامالَهموأحدفي!8الفعلىالناسرأىعنالدكلِقهْالمعلومات

الولاءبشراءقللِلأأوكتيزالِنلنَلغلونالغالِهَهذهأجلومنالسلطهَ،فىالبقاء

ونحنالدكلَالَورنِه(.نوععلىلمجؤكف)هذابذلكللدَلِامالقمعأدواتواستخدام

عددهمأندامم!أنهفعلاً،نرفولكننارعالِاهم؟عنالقللِللللوىنعرفلا

الإطاحهَمنمنهمواحدكلمنفعهفإن-متظمينغلِركانواإذاخاصةكبير-

المجانيةالمشكلةوهذهالكامنه.باللكاللِفمقاونةصغلِرهَستكونبالدكلَالَور،

معضلتهلَحللاولكنهاالسطه؟فىالبقاءعلىكبيرةْبدوجةالدكلَاتورتللعاعد

لهم؟الأحلِاقمنكلَنرفىيحدلَأكما،عزلهلِمكنْمعلِنةلظووففوففاكليهَ،

منها:طردأ،بعدهحدوثهلِمكنوذلك

للقائد.الأقربأولئكذلكفىبماالمثَربيبنمنبعصبهَأ-

الجلِلث!.خاصهالقويه،البيروقراطلِالَامناللَأييدفثَدان2-

الغوغاع!.لَؤوةباسلَخدام3-

الأجنبيه.الثَوىتدخل4-
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البابفىالدكلالوورعالِالسلوكنموذخاالمؤلفعرضوثَدهذا

كالآلَى:،الثالتَ

،للنظامالمعاوضةأوانتأييد-بلِناخلَياؤالِواجهالرعايامنواحدكلإلْأ

منلأنهللث!كتالَوو؟عنهلُكشَفُفلاالرعلِهَ،فوديلَخذهالذىالقواركانوأيا

الدكلَالَووفم!صحلِحًا.هذالِكنلمولوحلَىيؤلِدهبأنهيلظاهوأنالمفلِد

الحوافزمنمجموعهلِضعوأناليقلِن،عدممنالحالةهذهيواجهأنهو

علنهمْإماالسيطرةلِحاولفهوالصحلِح.الثراراثخاذإلىرعالاهلَفود

مقثرتهمبممعأووخالكه،العطالِماتوؤلِعخلرمنولائهمْعلىبالجصول

.للنظاممعاوضهأىئدظلِمعلى

هىالشايقلِن،البابينفىذلكوراءمنللكالَب"الرئلِللديةالمهمهكاتت

للللوكهممنكلَيزاوألىالدكلاتورالمحا،منأنواعأربعةتوجدفكرهَْأنهطرح

أنهيبلِنأنالكالَبلِريدالبابهذاوفى.طرازهمسبهلىويلوقفللاهلماممثيو

!وملِهَأكتؤلطريمَهَمخلَلفهَكحلولمغاالأربعالصورلالكفىاللَفكلِرلِمكن

ويبلِن،العامالنموذجذلكلِعرضالابوهذاالدكتالَورلِهَ.بخصوصلللفكير

ولظلالأربعه.الأنواعهذهمننوعكلفلِهالِظهواللىالظروفألِضئا

للللوكه.تشكلالمخلالفهَالقلِودأنكيفلبيانجذا؟عامهالدكلَاتورْلَفضِلا!

الالللتهلشعلىتعلَمداللَىالمحنفعهمنكَدرأكصىالدكتاتورا!ويحثَىَ

السلطةأوالئاعم(الدمعدكئالَور)مل!وحدهالاسلَهائكعلىوللِلىواللدللطهَ؟

لنلثلألا،السلوكعلىوالقلِودالطاغيهَ(.أوالشمولىالدكلالَور)ملر!حدها

وللللطلَه؟لثَولَهحبؤافلِهَحد!دمنولافصطنعة،بطريقهَنَابلَهَنهَموافيمن

والعكسسلطةإلىالأمواللحويلمنالنالنَعئهَالملَناكصةالإمكانالْأمنولكن

يالعكلل!.
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لَراكمتكلفةهو-الأولالقيدبطرلِقلَلِن:ماليدالدكلَالورفإنولَحدلِذا

هص-ا!لألىوا!د،للنظاماللعلِاسيهَالمؤلدسالَألَحكمهاوالَى-اللللطهَ.

لاقلَصادلِالَاطبفاْالمالعلىالحصولفىالطللطهَاسلخدامعلىالمقدرة

كانإذاهاليلىالحاسمالأمرفإ!بالاقلَصاد؟الأمرلَعلىَويقدرالدكتالور.

التدخالثتألَلِرولكن؟ككلبالافلَصادسيضرأوسيطلاعدالدكلَاتورلَدخل

هتا"كانثإذاالدكلالَور.مواؤنةْأوالكفاءهَأوالاقلصلادىالنموعلىالحديهَ

إطارفىسلبيًاأمالجابئِاالإجمالىاللأنَلِر.أكانلللواءالجابئِاالحدىاللَألَنو

%لىهنهأكلَزالللللطهَنحوجمونأنإلىالدكتالَورلَوجهسلِملِلمعثَوكنطاق

،-أخرىناحلِةومنشَفولئِا.أوطاغلِةَدكلَالَوزاسيجعلهوبالثالى،الاللللَهلن

منأخرى)وأبعادالاقلَصادىالنموتأخيوإلىيميلالقوهَاسلَخدامكانإذا

أنإلىْل!ميلالدكلَالَورفإن؟لصالحهلِكونأنمنأكلَزالاقلَصادلِة(الكفاءهَ

لسلطهالحديهَالاكطصادلِهَالتأتيزالَافإنلذلك.الناعمالقمعدكثَالَورلِكون

دكلَالَورًاأمنامح!كَمعلمكلالَورالدكلَالؤركانإذامالَحدلِدفىلَساعدالدكلَالَور

طاغيه.)!(أمشموليًا

للدكلَالَوريهَالاطصاديهَالمؤسبدههنموذجلنَدكلبلَحدلِدالبابطتاويقومْ

للِعملالنموذجهذاطِكلكللعؤهَعلىاللاحقهَالأبوابولللئعملءعامةصمفهَ

للدكلَالَورالاقلَصادلِةالمؤسسالَابلِقالعالدهَفإنوباللَالىمعينهَ.أجلْنظممن

وفى،الحرةالسو!لمؤلسعالَااللللابعالبابفىفلِهاالتوسعسلِلموالسلطهَ

"الفصلنظامفىالعمالهَنلوقفىْوجدتالتىاللدخلا!لأنواعالنَامنالباب

السوفيلَى،للنظاموالعاشوالتاسعالبابوفىإفريدَيا،جنوبفىالعنصرىِ"

الصلِن.فىالحر"الدللووَلمدنديوعيهَلَونج()ماودطَدنىيجبوما

شكلعلىوللِستفضيلاطهعلىأساسئاتعلَمدناعفاقمعئِايكونالدكتاتورأنإمكانيهَ)-(

تواجهه.التىالقيود
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دالهَ-أولاً-اللَالنىالفصلبحلنا.يصف،البابهذالَخطيطجبرىوكَد

لراكمصواردلَكاللفلَعظيمهاعلىالمفروضلِنوالثَيدلِنللدكلَالورالمنفعة

أجلمنالنموذجهذاحلنَمالإلراد،ؤلِادهسلطهَناحيهمنواللَكلفهالللللطه

المَمعومستولِالأالدكبَالَور،واسلَهلنوانموازنة،السلطةمللطلولِاتلَوأزن

تظهرللدكلاتوريهَالأربعهَالأنواعأنكلِفالنَالتَالفصلويبينوالؤلاء.

الدكلَالورلَفضعيالرحلمعبعلى.العامالنموذجهذامنخاصهَكحالالَأ

وبحويلسلطهإلىالملحَولِلعليالمددرةخاصهَ،عليهالمفروضةوالقيود

اللللياسيهوالآثارالساكنةالمقارنالَأيضعالوابعوالفصل.ملإلىالللللطة

الأخرىالمتغلِرالَا)وأيضئاالمواؤنهْوإلِرادالَاالسلطهَأنكلِف:النموذجل!ا

الخاوجلِهَ.للصدماتلَجاويهافىتلَغيوذُكِرَلَاْ(التنى

ألنموذج:2

اللعلابثلِنالبابلِنفىطُوِّرَالذىالنموذجطتافإنْ؟لمحبلمناكلُرِحَوكما

طرلَى:بنلاثتعميمهإلىيحلاج

منقدرأثَصىلَصلِىَعلئيصلونالدكلَالورالَااُنافلَواضأ-

الاستهلنمنكدرأكَصىأو(طغاةأملثطمولييندكلَاتووالَأكانوا)إذاالللللطهَ

الدكلَالَورالَاكحلأنسنفترضوهثا(.ناعمقمعدكلالَورالَماكانوا)إذا

الللللطةه!نكحللَنَمفلواللىالمتفعهَدالةمنقدوأقضىلسيحدلمحون

.للجدلكموضوْعالَاالاسلَهلنو

طاغلِهَ،أو،ناعمقمعدكتالَورإليالدكلَالَورالَاصُنَف2َ-

لِمكنالأربعةالأنواعهذهأنكيفبلِانوللديُبَئنتيموكَراطى.أوشمولى.أو

عموميه.أكلَزنموذجمنباؤغهَباعثَبارهافلِهااللَفكلِر

اللَخليلاتَ)فىالدكتالوردَهطمعلىْالمفروضهَالقلِودؤصْعَت3ب

موازنةلَبالَأافلرأضعلىاللبللطهَمن!درلأقصلىالشموليلِن(أوالطغاهَعن

الولاء.ثمنأوالدكلَالَور
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الولاءلغنمنلكلجانبًا،.ويطدصحالافلَراضالَأهذهالضؤلفوسلضع

.endogenouslyضمئالِلحددبأنالدكتالَوووملِزانية

ق؟+=لأ،+()حالشكلللثكلَالَورالمنفعةدالهلَلخذا؟ولىا!كْل

لِللملَطلِعوبذلكح؟-الطنَلخصىالاستهلرمللمتوى=ء،اللمللطهَحلِتَ

بطرلِقلَلِنْهواودهإتفا!الدكلالَور

القمغعمللِالَأعلىالإنفاقمابمعنى-)ء(للللطلَهخل!ازيادةمنإ-

)R Repression)الولاءأو)L Loyalty).

الخفلا!،إقامةالقصور،اكلَتاءمل!استهالدلِهَ:سلعضكلى2-

.إلخ...،المرسلِدسالسلِارالَاوشراء

منفعهَدالةلعظيميظهووهنااللنَلكل)5-أ(فىاللدسلِمهذاْويظهر

لاحقا(،لِنادلقالذى)الاشَلَقاهـاالمواؤنهَلدَيودوففَاالأس!(ا)ء،الدكلَالَوو

أنولِلاحظح(=)*حء(و=ء)هحي3،عندتواؤنعنهايللَجألئى

سلِكون،بالسلطة-فقطه-لِهتمالذىالنقى"11اللنَلمولىالدكلَالَووأوالطاغلِهَ

لِحقىَالذىالنقى"11الناعمالمَضعدكلَالَورأماء*4إ-،عندتواؤنحالةفى

للبقاءالضروويهْالسلطةمنهسلوىأدنىظلفىالاندهتهلنمنكدرأثصى

?ا،ررضأ.ءحلنأ؟لمقابلالوكنْفىلَوازنفىولكونءررض.هىمنصبهفى.

عندلواؤنفىللملِكونونالعالمفىالحمَلِقلِلِنالدكتالَوراتمعظمفإنوبالتلى

أوالنأعمالقمعدكتالَورمناكلرحواوكلما)5-ا(،اللنَلكلفىداحلىحل

المواؤفهَ.!لِودأركانمقزاولِةأىإلىأكربكانواا،منَاللِهَاأنواعأاالطاغلِهَ

167



لدكلاتورمنفعهُتصمأ()5-شكل

الإسلَه!

ء!

)?+الا=ى

السلطة
!ما

!يثبهـ

+ع

16

+،

!!!

.-ا--

!!"

أنهْ،.هوالأخيرلِناللابلِنلَحللِلعلىلِودالذىللتحدلِدا!قيوالندَطه

)!أ!إ،الولاءثمنأنافلَرضَالشموللِة،والدكتاتوريةالطغيانِلَحللِلفى

خلِرهو"donatأ11vumo)الواهبالدكلَالَووجانلامنفيهيُتَحَكمولكنثابتا؟

إذنأكبحر؟وسلطةأكطزولاءعلىالدكتالَوردععيحصلرُفِعَماوإذامنَل(،

ولكنأكبر؟مواؤنةيلَطلبذلكفإنواكعلِين؟نكونلكىذلكلِفعللالماذا

إن:الدَوللِمكنناإضافلِة؟أموالاًليجدأنالثكتالَوربهايستطيعطر!أتوجدألا

الرادالَامنددرأقصىتحاليقطويىعنببساطهلتَحددالن!كتاتوومؤازنهَ

عنالبحتَإمكاتيةألضًالوجدولكن"الدخلعلىالضريبةلعظلِممعثل

لِكونيأنط!الولاءلثمنالآنتلللمحلذلكووفقًا.جديدةضويبيةقواغد

منأكيرعرضئاسلجلبط!فىفالؤلِادهَالدكلآلور.للعلِطرهَلَحلَأملغلِؤا

اللِملن،إلىط3للثلأثها-،بمعنى)ول(القمعمنهعينمطلملوىلأى3طالولاء
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إلى)طه!(من!أ!هىفىالؤيادهَأنحلِث)5-2(اللنَلكلفىهوضحهوكما

أنملضمنااليفين،إلىْاللعَوالىعلىLsولِنلَقل)2!!(،إلىذلكوبعد)"مأع(،

يلَضمنلذلك)+(.السلطةلَراكمعلىستتفق)ح-!(وأعلىأعلىملِؤانيه

علىلَنفىْاللَىالمواردبلِقموجبةعالثهَ)5-2(اللنلكل

الشكلفىالعال!هَهذهوَعرِضطَا)+(.القوهَومدععلَوى()ص!-!القوهَلراكم

يحِّولأنالدكلاتورلِسلَطلِعكلِفلِبلِن-أ،+=!(-)حاكمنحنى5-3(،)

)+(.سلطةإلىالمل11

-B)1)5-3(اللنَلكلفىأعلىإلىالمنحدرالمنحنىهذا C+ا،

الللللطةءلَراكمعلىلَنفىالتىالأموالكملهَبلِنهوجيهَعالثهَبلَضمن

ومسلوى11(حااالنفقاتهثهامطروحًااكاا11الإحماللهَالدكلَاتور)موازئهَ

مللاثصهابرادالاثقلَوضأنهعثولاً،ولِبدو.عليهلِحصلالذى+الطللطة

كُوةإلىالماللَحولِلصنحنىاتحداوأنتفلرضِأنبمعفىالنفقالَأ،هذهمقابل

مععال!هَلَاثمكلِلعلىالثكلَاتوريُوغمالولاءحالهوفىثابلما.لَزالِدفى

منالذينْلِكونهؤلاءمعأوالنظاممعدعاطفًاأكَلهمالنلِنالدممكانهؤلاء

أقرادلَوظلفعلىالدكلَالَورلملئِرغَمالدَمعحالهوقى.معهماللَواصلالصعب

مقاومة.يزدادونالثتينهؤلاءلقمع!صةأقل

فيمامرونهَءلفَهَأكلَز!بمعنىىا،)ح-.!(أهنحنىوانحدارهذا

ومنبعد.قِماإللِهسنعودالأهفيةشديدهلغيرهواإء!3بالأمواليلَعلق

الدكلَالَوركانإذافمنَلاً:،للنظامالنلياسلِهَالهيئةمنفلِهلُتَحَكّمأتهالواضح

لِكونأنإلىسيملِلالولاءعرضفإنشعبئِا؟جماهلِرلِاسلِالددئِاحزئايرأدد!

عندنللببىمرنعرضمنحطىولِلضلمنذلك،خالفالأمركانإذامماأكبر

يافدراض(+)ح-!أالمدحنىمندطِثمثثانوالدندكلالموضوعأنمنرنحْ!أنه)،(ءلِلاسحظ

الولاءعرضلمنحنىالخلفإلىالمنحدرهَالشوحهعلىموجوذالِكونالدكتالووأن

)ويلستتدَجلِنطبقالاشتقا!ونفسلثلمولئا!أوطاغيةإمايكونالدكتالورفإن)ولذلك

ناعم.قمعدكتالَىركانإذاا!حنى(نفلل!
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ثائمهَ؟والرادلِو،واللالفؤلِونالصحفعلىالسلِطرةكانلَاإذا،مُعطَىلَف!أى

فإنجذولِه،يدرجهَملَاحهَولأ44!ول+،م!هولهأوالللقلِنالقمعأجهؤهَكانبَوإذا

)ء!(وتنتجكبلِرهَ،تكونأنإلىلملِلسعرهإلىبالنطلبة)ول(القمعمرونهَ

إنلاجفىو)مم!)ولأإنلَاجلِهعلىألِضئاra!()المرونهولعلمدنلعلبلًا.عاللِهَ

السكاقخواص!علىلجلَمدبدورهاوالتى"+أ،وألِضئاء،)طالللللطة

منظمينغيوالناسكانوإذاالللللِطرة.لَحتالموجودلِن

سلكون)+س!(فإنوَمِلَثها:نللدبيًا.مرلَفعةللللَكوق)+ء(فإن؟مباللِنغيرأو

بسهولهَ،البلِروقراطلِةبَرولِضويمكنضنعيفهَ،المعارضهَكانلَاإذامرلَفعهَ

بسهولهَ.فَلراؤهالِمكنأوطيعهَالبلِرودراطلِةوبَكون

علعيالعاندالأئتاكَصلِؤدىبالطبعالدكتالَور؟سلطهَْحدودماإفن

بدرجه)ط(منلزلِدسومما)طج(فىالملَلاللهالزلِادالاأنإلىالولاءلَراكم

تراكملْمويلعرإلدكلَالَورلمدَدرهَحدلِوجدلاأنهدامهاولكن؟وأكَلأثل

والممع،الولاءلملعلتوىأوالدكثالوزلسلطهَواضححدإذنلِوجدفلاالولاء،

فلاالدكلَالَور،مواودعلئحدلِوجدلمإذاوباخلَصار،إنلَماجهما.يمكنهالذى

اللَىبالصليالَماسلطةإلىلَحولِلهالِمكنالمواردلأنلل!ته؟علىحدلِوجد

ثَبلمناكرِحكماالدكلَالَور؟مواردعلىحدأىلِوجدفهلوضًحناها.

فىتلحددالدكتالَووسلطهَإدأإذ؟بالضبطتحثيدهفىلَحكملًاأمزاهذاللللِكون

سلطهَلديهالدكتالورأنداموماالضؤائب،عائدالَامنكَدرألمحصىتحمَلِق

وإيجادجدلِدهَ،ضريبلِهَكواعدْبفرضأكنَرأموالألِجدأنيسلطلعفإنه؟كافيه

لللللطهَحدلِوجدلمإذاوياخلصار،الم!)+(.علىللحصمولأنجرىطر!

لمواوده.حدألِضَالوجدفلاالدكتالَوو

الدكلَورالبابابلع"حالهَفىكمال!ماما،ضرلِحًانِكونأنلِمكنالحالالَاتلكمنبعض)،(

1184(.)لينده!المجاورةالدومنيكانجمهورليهَإلىالعملليالِلَى
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ئحَئَدأنلِجلاوالللملظهَالمؤازثهَمواردعلىالحثودفإنلنلكولبَعا

السلطهَ،لَحثدلاالموازنهَاعلبارالَأأنؤغمدبلمنبلِناوكَدالوق!.نفسفى

م!ضحهوكماتراكصهط،فىتكلفةوأكلَزأكلَزتصبحالسلطهَهذهفملر

الدكلَالور،ا!لَصادإلىالآنونلحولا.ءكاأ-ح)ا!الملَؤالِدبالالشدار

العالطهالمنحنىهذاولِصف)5-3(.اللثَلكلفئ!)ء(بمنحنىلُخِّصَكما

الدكلَالَور-موازنةعلىالممارلللةهذهوعواكَباللنلياسيةاللللطهممارلللهبين

منملَنوعةألنَعكلوجودورغم".الملإلىالللللطه11َمنالتحولبمعنى

يعرضالمنحنىهذاأنلَثترحجميخافإنهاالدكلالَورلِة؟النظمفيالاقتصاد

هذينلَقاطعأنكيفوسلنشرحسلبلِهَ(.)وأحيائاقليلةصتاكصبهَالوأدالَأأيضًا

هوازنةمنكلعلىبحدودلِزودنا)5-3!اللنَلكلفىهـ3()عئدالضحنلِن

(ء)ألللللطهمنلكللواؤنمستوىإنلَاجكيفلِهبمعنى-ولههلطلَهالدكلالوو

5)حووالموازنة )B

السلِاسثِةللدكتالَوريةأنهوبلععلِطلعلبب!معقد.)"(منحنىالنَملَقايَما.إن

النَىللغالِهَالملَباعدةالأملكهَمنكَليلأنأخذولكىالاقلَصادنِهَ؟النظممنعدلِذا

الألنَنكلْفىسننظرالكلَاب،هذامناللَلل!هَالأبوابفىباللفصللنُوكشَ!

الحرهَال!ملوقواكلَصادالسوفلِلَى،"المركزىالتخطيطنظامضمهاالتىَ

11العنصرىِالفصل6نظامظلفىالمنظمالعمالةوسو!)لنَللِلى(بينولنَليه"!

صوذجيؤجدلاأتهفودثالِلضمحالحالاتهذهملرومنإفريقيا.جتولافى

عنوفضلاًللغالِه.تجريدىصللتوىعندإلاالدكلَاتوولِه؟النظملاقلَصادعام

مالئهمهَبطريقهَْالأفرادنظمعملف!يمكنلافإنهالكالْب؟رأىْفىذلك

السوهـلملاقنَصادأو"التلثطولِهالَا"االلَداخال!ا11منكمجموعهمنهاكليلَحللِل

لمحمكنالذىماأوواللوؤيع.الإنلَاجلتنظي!معينهطرقهىفالنظمالحر؟

الافتصادىالتتظلِمبهالطِلعلطلِعاللَىالطِوقافهىعام،مبلللَوىعلىمتاقلنَمته

اُى-سلطهَإلىتحوللهاعندئذلِمكنواللَىذلك،فىفشلهأوالمواردلِولدأدما

للدكلَالَور.السلِاسىللنظامالاقلَصادتقويضأودعمغدهيمكنالذىالمدى
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إلىالسلطهَللحويلجذاالألللاسيهَالعمليهَلَكوقربماذلكوللصمولِر-

واضحًاويبدو.الضرائبوجمعلفرضاللللَخدامهاهى،للموازنةموارد

الضرائلأ..إلِرادالَأزلادهَعلىوالمثَدرهَالسلطهَبينموجبهَعالطةوجود

ولكنهمضلرائب،الدكلالَورالَأيفرضقدالللللظةمنمنخفضةمستولِالَأوعند

دفعها،رفضأوالضريبىالتهرلأملر:تحصيلها،فىملنلكالرلِوانجهون

أجهزه4َعظفتوكلماالضلويبيهَ.للقواعداخلَلِارهمفىألِضًالُقلِّدونولمحد

وغلقأعلىضرلِبيهَمعدلالَافرضعلىأكلَزكَادرينوكانواسلطلَهم،

اللَزاممسلَوىعظمجدلِدةضرلبيهقواعد!فرضبىاللهربومراكبهَالنَغرالَأ،

الانلَهاكوعمليةالولاء.بسبلأأوالقمععمللِالَأفنالخوفبدافعإها-،الناس

منغالئاكانتالفجلَمع،علىالضرائبفرضعلىومقدرتهاللدولهَالفَابت

لللنَلخضولِمكن7591(،)لَلِلى،المطلىَالحكمدْوىأورباْملوكصقالَ!

داللى،789،1جرانلَأ،)انظرالرومانيهَالإهبراطوريهَفىذلكمالثحظهَ

75w(.الإفرلِدَلِهَالبكْبعضفىالحلهوذلككاندريبوقتوحلَىإ

الشكلفىلُرىوكمازائير(.ثى،الحالهوصفالذى8491،)كالاغى،

عوائبألِضئايبين!)+(مالإلىالسلطهَتحولِلمنحنىفإن)3-5(؟

وكلَثزكلَنزلُلطلب)+!الموةمنأعلىمسلَولالَأعلْدأنهبمعنىمتتاقصه،

تبدوواللَىاللثلعبمنالدخلهنهصِنةإضافيهَكميهالاسلخراج"1الللللطة،من

.أحرىمرةمعدولهَ

يمكنِبهاواحدهَعمليهَللعوىليس!-ااالضرائبا(جمع-الطرلِقهَهذه

)كاأفإن؟الطريقةوبهذهللموازنهَ.هواردإلىاللل!للِاسلِةالسلطةلَلَحولأن

أنهرغح!ا!ة/+ة-ء!!100أنبمعنى-إيجابلِاترلَبطان)ء(و

اللَألَيرالَأبلنمبلأالضرائلأازدلِادمعل!القوهىالدخل.انخفاضالمفلَوضمن

الضوائلأمنكافيةبثرجةعاللِهَهعدلالَماعندفإنهوبالطبعلها.المحبطه

أنالسهلفمنذلكومعا.ء!كا100لَكونأىالعالفهَ،لَولَدأنيمكن

علىالللللِاللليةالللللطهَلَطبلِىَتأنَلِراتفيه!لكونأخرىعملياتلخلِل
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الاَلهعلئسلِطرلهخل!منالدكلَالَورأنمنَالىافلَرضمخلالفهَ.الاقلصاد

الملِاه،وإمدادالَاالطريَأ،)ملر:عامةْمدخالتأوسلعهيوفرالحكوميهَ

ازدادلْافإذا؟الخاصالقطاعدخللَرفعاللَىوهكذا(.تكنولوجلِهْ،مساعدات

ضوائدبامعدلهغالحالهو)كماالقوهىالدخلمعافظامضرائبالرادالْا

تصبحلكبى3؟!لم00معلإا=لإا)+(وأ!=31؟فإنعندئذ،(تسبى

Bا)+(3 - tلَوفير)ومعالعمللِة،هذهفىكا.+ور0.أخرىهوةحلِثا؟

سلزداد.3ء،كاأمنكلأفإن(؟العامةالمدخال!أحد

فرصخلقهوالاكلَصاد،علىالسيالمعيهَالسلطهَلتطبنِىَآخرومن!

منلَجالَأعلىالمدلَلِرادلَرخيصلفوضالدكلالورأنافلرضوإذاالرلِع.

فإنرلنَلوهَ؟مقابلالخاصالقطاععلىاللَراخلِصهذهَبلوزلِعولِقوم،معينه

أجل)منولذلل!،الخاصالقطاعكفاءهمنلِخقضبالواردالَأاللؤخلصهذا

/لإاكه00ولإ3=)+(ابمعنى،القومىالدخللهبط(السلطةمماوللمهَ

الانخفاضأنداممابسهولهَلزدادأنلِمكنالحكومهالوادالَأفإن؟ذلكومع

مماأكبربنسبةالإلِراداتيخفضبحلِثالضخامهَمنليسالقومىالدخلفى

فىؤلثميدغلِرالدكتاتورأنيعنئقإنه؟ذلكحدثما)وإذأالرلنَداوى.تحدثه

.فإنالحالهَهذهوفى(.الأولالمقامفىالريعاكَلَناصفرصولَوزلِعخلىَ

نلَيجلَهلكونالسابىَالمنالفىطفيفوبلغلِر.00.3!+ولكنكا!0ْ!+

علىحصولهمنوبدلأرلِعالِبلدعالدكلَالَورأنافلَرضوإذا)05!+!(،

ماإذافلِهمونَوفَالكون)الذىبالؤلاءلَعهدعلىلِحصلذلكمثابلرشوهَ

معستنخفضبى!الموازنهَعندئذآخر(؟للنلخصوإعطاؤهالولِحسحبأُمكن

السلطهَممارسهَفإنالعمللِهَ؟هذهوفىالسلطهَهازدلِادرَغمَلإ؟اتخفاض

منأكَليكونكللِهماء3وBءأنبمعنى)!(،و31(منكلالَخفض

ألصمفر.
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ولكنء!(،كه)00فيهلِكونآخرمتَ!ذكرلِمكنذلكومع

نورتَدوجلاطىوطوَّرهثَبلمننوكلن!الذىالقفسيرنلَأملدعنا+لإ(.)00!

بفحصثامواوالذين)49911،روت،وهلِللَون)9891(ونجاللللَا،بيرى-

زلادهَفىصحوبهَلجدالملككانالَؤرهَفقبلالعظلِمهَ.ْإنجلثراثورة

وعودهوكذلكبالوعود،العهدنبئمنمتكرؤهَأمليههَبعدخاصةالإلِرادالَأ،

للبرلمحان.الماليهَالسلطةبعضالملكلَوكلذلكالمصداثلِة؟ئتثَصهابالسداد

قروضعلىالحصولواسلَطاعصادكَه،باللللدادالملكوعودكانتق!لكنجعد

!ركَوعندمااللَحليلهذافى.قبلذىعنأسهلْبطرلِقهَ

كاأ،ممم!00)بمعنىالإيرادألَاوفععلىددرتهزلِادةاستطاعالسلطةالملك

+13.!إْ.0الخاصالقطاعازدهرلذلكونلَلِجة

لمحد)+(!مالإلىاللبنلطةلْحولِلمنحنىفإنعامهَ-ويصفةعندئذ-

أنيجبمبدئياأنهافلَراضالمحصَولمنأنولِبدوسلبيا،أوإلمحجابلِاينحدر

السلطهَمنمنخفضمستوىمنلبدأالذىالحاكمفإقإلِجابلِهَبطولقةينحدو

ضزائبفرضأوالعامهالأدمناسيةالتلِهَ.البنيةلَوفلِروهعالصفر(،)أو

لمموىلِث!لاذلكوبعدالإلِرادالَا.لزلِدأنجِلأ،منخفضةبمعدلالَابسلِطهَ

الأمرهذاكَإنالنَالث؟الجزءفىسنرىوكماالعانم.المللللَوىعندالقليل

المؤسسالماهذهوتعلِين.معينةلتظمالاقلَصادلِهَْالمؤلسلالَاطبيعةعلىلِتوكفأ

)+إكا.مالالىالسلطةلَحويلمحنىانحداويوضح

لكونا3-)5الاثلكلفى)+(كافاللَوازنمنحنىانحدْاركانومهما

موازنةيتضمنذلك!3،عندأوء!!-)ح)ء(كاومنحنلِالَالثاطععتد

مواردكلتكون5()وغد+(.)لَعادلوللللطهَكاأ2)كَدوها.)إجماللِهَ(

.(الاسلهالكيهَ)الللملععلىأوالسلطهَعلىإماانفقلَما،ددالدكلاثورموازنهَ

الطسلِاسيةالسلطةمنمزبجبلَعيمتقومقىالثكتاتورياتلكللَوازنهى،ل!اُنيلاحظ)!(

.الآنحتىنوكلثم!التىالأنواعكلتلثلملالتىالحكومهَ،ايرادالَامنوالاستهالر

لَطللخثمالحكومةبأنالظنلمكنحلِتالدكلالَورله؟منآخرشكلالناقلث!النَامنوالباب

إلم!صعأصحابمنلمجموعهَالخاصالمدخلصافىلتعظيمالسلِاسيهَسلطالَها

مشللفا.لنمكلاالتوازنبأخذالحالههذهفىالم!إ.رأسأوالعمل)ملرالخاصه

)8-2(.و8-إ()والأشك!النَانىالفصل،الثامن)البابانظر
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اللمللطهَعلىللحفاظ(B)كافلِةمواؤدللثكتاتورتكون5()عندوبالتالى

علىللحصولالكافلِهَالسلطةلدلِهولِكؤن؟حجمندوالاسلَهلن)++!عند

لاالدكتالَووأننرىس!،عندالاسلَهلناخلَلِاروجودومع!هالموازنه

ولا!(منأكلَزهواودسلِلَطلب)هذاأكبوسلطةعلىلِحصلأدقيلمملَطلِع

ومنء(.منأكبرسلطهَلَلَطلب)فهىأكبرمواؤنهعلىالحصوليدللدطلِع

قلِاسهيفكن،فائضلِوجد،ل!،منانيسارإلىنقطهَأىفعندأحْرى،ناحية

سلطهَشكلفىأوأ-أكاأ)5!لعادلوهذا5+،عندأأفوالشكلفى

معروض)غلِرعجزلِوجد"ل!لِملنعلىنقطهَأىعندوَملكه،))!أ-أ+.

علىللحفاظكافلِهغلِبرللم!ازنهمواؤدلَوجد،أخرىومرة-(الشكلفى

.(كاا)*)*!موأؤنةعلىللحفاظكافلِهَغلِروسلطه*?()

فإذا)!3(،الدكلالوواسلَهلشعلىلِلَوقفاللوازنهذاأنويالثحظ

فإنمنَلاً؟ح*منأدنىدرجهَإلىذلكلخفلِضفىالرغبهَالحاكملدىكاتت

متضمِئااللِملِنإلىسلِنلَثلءأ!-ح)اسلطهَإلىالم!!حويلمنحنىْ

حذاهناكأن.الواضحومن)ء(!.معالجدلِدالمنحنىهذالَثَاطععندلَوازئا

+ةلَبعيةولكن؟عندهالاستهلنبخفلِضفىحاكمأىلِوغبالذىللمدى

الاعلبارفىلِؤخذأنلجبعامهَتبصفهَ-أنهحقلقهَلؤكدC*علىBو"

)5-11.الدثدكلصع5-3()المدنَمكل

للفضيالثهموففا+،وحمنمزلخأالحكامسيخلَارعامهَوبصفةَ

)5-3(والدئمكلالدنَدكلفهذالذا)5-أ(؟الدثَدكلفىعُرِضَكماطئهثلِن

ألمحلمع!توىاًناعتبارهىلَىارن(-لقطهَهىكيرل!اُقإافقْطةلهذهأخرىوبنظرة)،(

أنيمكنالدكتاتورنفاٍ=ول،م!لمعندولكن،08،+=+وعنداموازنإَ.BOملر!،من

8،*5موازنةعلىلِحصل Bولكن؟ذلكتفعلهىأوفهوولذلك؟الأفضلأنها

واللىتلك،لِأخذفلثكلال!روهكذا-ا؟لأفضلأيهامتاحةأولء(أ.كاأ)م!لَكونعنثما

كي!ل!.بلوغحلَىوهكذاأكثرلمحوهَمتضمنةكا!)2أكبرمواؤنةعلىتحتوىبدورها

كيرول.إلىإلدكتالورسلِعود*ل!،لِمينإلىنمطهَأىمنأنلِبينالمناقشَهَللكوعكن!
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للدكلَالَوو."حكاو.و"ءالمحنَاللِهَالمطلئويالَأمغالحددون5-4(لاثَعكل)أو

ؤضَّحتولمحدول!(.كه)0فلِهاالثىالحالهلِاثَغبهلَوازنهو!!3أنعلىوالدللِل

)5-4(.انَحلفىالحلةهذه

ملللاوفِاالمواؤنةفىفائضلِوجد*ل!لِلللارعلىنقط!عندأخرىمرهَ

معهنا،أثهلِلاحظولكنكاا؟5سكلْدآ!7-ا+(يمعنىعتد!أوا!(-أ)5!ت

الموازنهبلَخفيضالفائضمنَمكلهَلِحلأكبوسلطةلَراكمفإن!!(؟كه)0

فلِهاالتىالسابقهَالحالهفىبلِنماللدكلالور؟ث!الإجماليهَ

لَثفعلمحد،السلطهمنمزلدأوالاسلَهلنهنمزلِدفىالرغبةفإن+كاأ!).

ولذاالسلطهَ.إلىاللنَعهوهفقطلَكفنىالجالةهذهوفى"ل!،الَجاهفىالدكتالور

)0!-أ!(!وُضِّحَ،لمحائضيوجدحإ،=ح0)(،!!)أكافصع

أكثر؟2بلَراكمإماالفائضإنفالَى"11ولِمكنالمذكور،الشكلفى)!-أ+(أو

حيتَأح(؟الىح0.)فنحبؤل!ادهأو-5،عندالتهائىاللَوازنيكونحلتَ

51.عندح!أىعلىالنهائنئالتوازنيكون

للَحديدسهلاالأهريصبحء،و!هـ3،لالثكتالَوولاخلَلِارالَماوولمحثَا

تعلَمدول،لأ،كالمحئَاللِةالمسلَويالَاأنويلاحظولهط،!المتَاليهَالمسنويالَا

دالهوجكلئ!(،-)حعلىأى+،للَراكمالمسلخدمهالمؤاردكميهَعلىفقط

فى!طمنالحلولهذهكدِّم!وقد(5)2(المعادلةانظرأالسطةإنلَاج

الل!دلْخدامفىاللُكلفهَللَثليطالمثاليهَاللنعروطببانلاظهَوهىالثالثالباب

لتراكمالحديهالتكلفهَأنلَتطلبالتئاللنَلروطوهى،السلطةلإنلَاجالمدخال!

3يُزَاابتئاللنَدووطللكلَلللاوىالولاءمنمؤلِداكلَسابطرلِىَع!الللللطهَ

)11.المعادلهَأ!القمععمليالَااستخدامطولِىَعنالولاءبموجبها
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الإلرادالسلطةلدكلحلتماالحكوملةوالموازنةاليمفلطةتوازن)5-4(شكلى

31-!أ+

+10محا

أ+81

51

ءع

.11

11

إأ

!وذ
5+431+بم

!ى

عألم؟يغ+

---------!--

------!-----

-----"-ص!---

!ألمو)زنهَ

ة8
B

هـ5

-ل!بم(مع

لأ!+.أللألأع*ول!+اأسلأولول

!بول)1(0000005050555........

ءسأءول

صلمأح-صا!إ!و3*سأ=طول!!والسلطهَ،ا(ثَمن11هىولعحلِفا

والاسلهلكثالسلطهَبلِنيفاضلتالحاكمأناعتبارلمكن،لذلكونثلِجه

.ءتكلفهمنلِثلللكىالأدوالَأمنالملنَاللِهالتوللِفةيخلَارذلكوبعد-فقط

مئحنىاتجدارمجردهى+عفإن)5-4(اللنَمكلأو)5-3(الطنَلكلوفى

فىبلمعلاملحملقأنللحاكملمكنلذاء(؟!-)حأسلطةإلىالف!حويل

علىبناءقرارهولِتخذ،)5-4(اللنَلكلأو)5-3(واللنَلكل.)5-ا(اللثلكل

.6!(-إس!كَطللمةللِجد)5-2(اللنَلكل2لِنظوْإلىوعندئذالمنالية،حوو!+
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كدرأدصعىلحقيوَايحاولالمحاكمأنالأولالمنَالفىلِعنىذلكل!.وولبلِن

الوحده(.أللللاوىح!الاللعثهلنلمللعةلمععرأن)بافلراض،الاللملَهلنمن

ى=!لأء()ح،000000005...........................)2!

الثَلِد:حيتَ

كا)ء(=++ح-ة()ح+حة........................)س(

مالإلىالسلطهَدحولِلفنحئىفثطهبي)3(الثَلِدم!الألِدللروالجإلْدبا

الجانبولِبلِنالموازنهَ.مواودعلىالحصولكيفلِهَلِبينالذى!،)ء(

)+(السلطهَبلَراكمأو)ح(الاسلهلنعلىإماالأمواللَنفىَكيفالألِمن،

وحدةكلمعا،+كاأ-ا)ج!سلطةإلىالم!لحولِلعلطهطريقع!

للسلطهَ(.الئثذىالسعر")اء!فىمضروبهَبممن

لدَحقلِقحعهـ،باخلَلِابى(الأول)التفاضلالحلعلىالحصلولويمكن

لَوتلِبوبإعا؟هَ)3(.للقلِدلَخضعوالتنى)12،المعادلهمنكدرأكَصى

كللَالى:ببساطهَذلكعنلُعبَّر،ا!ل!حات

:+=!7!+!-+أغ+-)4(................

=0000001(4ا)

+!11-+أص!كاىأ+

حلِتَ:
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لفنها(.إلىبالنسبهءموونه)أى

بحلِنلالبخن!الحدىالمعثلأنببساطهَهذايتضمنوكالمعتاد

الأيلدلروالجانبللَحولهما،المعدلمعلِللَلماوىأنلِجلبوالسلطهالاسلَهلن

)5-1(.اللنَلكلفىالسواءمشنىالشدارفثَطهو)/4(أو)14المعادلهمن

فإنمؤجب؟ْالأسِلدرالجانبأنوبماالمواؤنهْ.!لِدانحدارهوالأيمنوالجاتب

:أنبمعنىموجباْ،يكونأنأيضايجبالأيمنالمجانب

أء-11+!-+!أب!0)5(000000000

منمزلدللراكم!الكاملة11اللكلفهَليلِن)5(والمغادلهَأ/4(والمعادلهَ

دكلفةفى(الؤيا؟ة)2إلىإضافهَء(؟)جالدلللطهَهذهسَثعملْنَمنواللَىالدلللطه،

السلطهَلَراكمرْلِادهَمحاولهَفىلُحُمكَ!اللَىللسلطهَسابثَهمتراكمهَوحدالَأ

الؤلمِادهَ!ء(>00كانت)إذامنهمطروخاا1-أءحجمافلِهايلَححاللَى

فإذاأكلَز.سلطهَطريقعنعللِهاابحص!لأمحناللَىالمحوازنهَمواردفى

الإجماللِهَالمواؤنهمندخفضالإضافلِهَالسلطهفإن(؟كاكلكه)00كاننأ

بطريقهَ)/4(المعادلةوتعوضالللللطة.لتراكمإضافيهَلَكلفهولالكللدكلَالَور،

الحثلِةالثكلفهَوهىالدكتالَور،حسابالَافىلَدخلاللى.الثَالنهَالعناصرشفافهَ

الدكلالْووهيؤانلِةعلىللطللطهَالحدىواللَأتيرأ،أ(ء!-أ)ءأءالسلطهَلتراكم

(Bم،)حلأ(./+)ل!الاسلهلنمقابلللللللطةالدكلَاتور-وتفضيالت

للوخدالاثفسهالسعرهوءبالتحللهَالحثيهالوحدالَاسعرألْىالكالَبلفلَبرض)،!

الحديهَه
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السلِالللىالجهاؤيحكمه-!بلمنلنَلُرِحَكما-الأولىوالفصر

العناصركلأىللسلطهَ،الأدوالَا5.هذوإنلاجلِه،والقمعالولاءلبناءللدكلَابَور

لراكملِفعلهمالِبلِن)!+(ا!شوالفصرالسابقلِنْ.البإبلِنفىنولمحلثلتْالتى

علىلأنَيرها)ضلأ:الاقلَضادعلىلَألَنِرها..بسببالثكلَالَورهوازنهَفىالسلطة

او!.الضرائبلَنفيذعلىوالقدرهَالاقلَصالملِهَ(والكفاءه،الاقتصاديالنمو

نظامفىونوكلنَم!،النظامطابععلىالئألَنِرالأهذهلَلَوكف.لمحبل،منذكو

apartheidالعنصوىالفصلنظاموفى،السابعالبالأفى)لثعلِلى(بلِنولنَميه

فىوالصلِنيهالسوفلِلَيهَ(لنكلوفى،الثامنالبابفىإفر!قلِا(جنوب)فى

يمثلح،-أ(/)،2+لطاثتوالعئضر.التوالىعلىوالعالنَلراللَاسعالبابين

أنللمرءيمكقوأحلِاناوالسلطه.الاسلَهلنبلِنالدكتالَورلَفضلِالرببلللاطهَ

وكيفمااللَفضلِلاطق،لهذهلَلِلفىئعملوهى،العواملهذهمنبعضئابِو.ى

أكصى!قلِقإلىلَدكْعهأقلِمكنالدكلالَورلَأيبدطيلِعهأوالحؤبمؤلسطَ.أن

الصَالحريالَابعضالدكلاتورللِنللساللمهَْلِكوقربماولكنال!لطهَ؟.منثثو

اقلَصاديهَأوللنياسلهطئهَأىمنأكلَز.المجلمععلىبصمالَهموصْعلهملَلَلِغ

.أخرى

النظامكانإذاالدكلَاتورلِة،.ظبلِعهمنبثورهائحدالنَالنههَالعناصرتلك

اللنَعمولىالدكلَاتورأوTinpotالناعمالقمعدكلَالَوركبيرةبدرجهَيانَلبه

هووذلك-)الإلِثاري!الديمقراطىأوالطاغلِهَأو

.الآنإللِهنتجهالذىالموضوع

الألظمةاشتقاق3-

بالبساظهَ؟التحللِلهذامنالأنظمةمنالأوبعهَالأنواعالثعتقالىيتسم

اللىوالاقلَصاديهالسلِاسيةالقلِودوخواص!الدكتالَور،لَفضيال!منفكل.

لَفضلِالرزال!إذاباللَفضيلاتَ،الاهلَماموبقدرأهملِلها.لهالَواجهه

لِكونأنأكبر+الاحلَم!كان،للسلطةبالنطليهالفورىللاطلتهلنالدكلالوو
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كانتإذا،الناعمالممعلدكلَالَورالثَصوىالحالهَولَظهر.نابملمحمعدكلَالَور

الطاغلِهنحالهَولَظهر1(،الوحدهَ)ئثدلاوىالاسلَهلاكلةللسلعالئروهمرونهَ

الوحدهللمماوىلسلطةالنَروهَمرونهتكونعندمااللنممولىوالدكلاتورالبح!

اُنلِمكنالتىوحدهافهىللدكتالورالحقلِقيةالإيثاريهاللَفضلِلا!أما)1(.

اللَيموقواطى.إلىلَؤدى

Eعكبرلَافكلماالللعلِاللعي،الجهاؤفعاللِهَمدىهو.الللللِاسىوالقلِد

الديخالَورلِكونأنأكبرالاحتملكانسعوها(بالتللمبهَألسلطهَ)مرونه

ءحوالمعاهل(.للسلطةنسبئاكبلِرلَذويا)لثلِهطاغيهَكونهمنأكلَؤلفَدموللِا

وهثَل:النللت،البابفىنوثبنلَتالتىالمتغيرالاكلعلىيلَو!فيدوره

لَواكماؤدادكلماوأخيرًا:للَسلطة.الحدلِهوإنلَاجيلها،والقمعالولاء،ألللعاو

بحلِثالأقلعلىأو-!محهـ(!)00الاقلصمادلِهَوالكفاءهالنمولصالحالللللطهَ

أنأكثرالاحلَم!كان-كتيبرأالاقتصادلِهَالحديةوالكفاءةالنمولِؤخرلا

طغلِانيًا.يكونأنعنلنلموليًادكلَالَوريًاالنظاملِكون

الأ!هَ،مننوعان-باختصار-سئِنَاقَلقَ.النثَاطبهذهولتوضيح

فثظامالسوفلِثى(.)الالَحادسلَاللنونظام)لنَللِلى!بلِنولنَعلِه:نظاموهما

لمذلكومعمرلفغا؟القمعكانفثدطغلِان)+(،نظامشكبلاكانيينولنَللِه،

massجماهلِرئحزبلُنئنَعَأْ party،علىالولاءلراكممنعماوهوهطلقًا

ويوجدبينولنَعلِه.لنَدهبيةعدمانكلنَلفتالقمعكرعندمالذلكونلَلِجةكبير.نطاق

لَبنَاهاالتىالحرهَالطللولىأيديولوَجيهَأولاً-النللِجهَ-لهذهالأسبابمنعدلِد

اللِساريلِنلَحالفللَحطلمأداهَجؤئفِاذلكوكانثظافه،فىمبكزاْبلِنولنَليه

الاسلحواذمنهنعهوالذىلللِندىإ،ولا،الاشلَواكىالنظامفىلَوِّج)الذى

أنالممكنمنكانماوهوالجمهوو،علىْالواسعالعظالِالَوزلِعنظامعلى

عملنِالَأللحَرجمهللعلِاللللِةآللِةلَوجدلاكاتلَأباخلصاربالللملطة.تمسكهيمَوى

اللاسع.البابفىالتفاصعيلبعضذكو!)"(
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فإننفطط؟الوك!وفىولاء.إلىالنابحالاقلصادىالنموفوائدأوالثَمع

عملفىيلَدخللكىلللللطالَه؟العلنىالاسلَخدامأنلِعنىكاناللللودألَحرلِر

مطلوبماهو)خالفكبيونطا!اعلىالضوائلألِرفعأنأوالألللوا!،هذه

السووَلمضثرهمنلِخفضسوف(،العسكرلِةإ)الموازنهفىالزلِادهَللمولل

موازنته.منأيضئاتخفضوكَدوالكفاءهَ،الاقلصادىالنمولَحفلِؤعلى

واللنَلرطهَالجنِلث!بناءعلىهثَثرتهفىسلَلَدخلكانلَابدورهاالنللِجهَوهذه

الالمع.لفرض

سلَالين!()المركزىاللَخطلِطجوهوفإنالجانبْالآخر؟وعلى

الملكيةحثَوهـلم!لَخفلِفالأفلَصادىالئظامإيط!هوكالْىالسوقللى()الاتحاد

الَجاهفىاللَحكمهناللنَلبِوعىالحؤلبألِتمكنحلَىلنَعدلِدهَبدرجهَالخاصهَ

وهى،النظاملنملوكلَحددالتىهىمأ(ول،!،،ى)ح،فمللللويالَأالإنلَاج.

منلِخفضالاقلَصادىالنظامفىالهائلالسياسى11الدخل(1كانإذاليس!

الزلِادهَتألَنِرالأهوالسلوكهذالِحددماولكنالاقلَصاد؟هذاوتموكفاءهَ

تفصلِلأسلِردكما-والنللببالملغلِرالا.هذهعلىالحزبسفطهَفىالحدلِهَ"11

كَدبلحزلأالموجوداللَنفلِذىالجهازأنهووالعالنَعر-اللاسعالفصبلينكْى

كلِادلَه،سيطرهَلَحلَماالحزبداموما-القانوفى،اللَعا!دىالللفيذعنعؤَض

كانالحؤبسلطهَفىالؤيادهَفإنالنمو؟نحولَوجههاالحؤبكلِادةواللللَمرلَا

هذاوفى3ء(:و!ء!100الحكومةوإيرادالَأالنموعلىالمحجابئِاتألَيرها

فىالسوفلِلَىالنظامفىالاقصدادىالنموفىالانخفاضيَرْجعاللَحليل

فإن؟المفهوموبهذاالحزلا.سلطةفىالنخفاضإلىوالتَمانينلِالَاالسبعينلِالَا

بينوشيهلالطغيانىاللطامهنأكَلتكنلملللللَاللِنالشاملهَالدكلَالَورية

والافتصاديهَ.الدللِالمللِةالثَيودعمليالَأنلَيجةجؤئلِاوكانلَما)لنَميلى(،

6075/5إلى!691عامألقومىالناتجإجمالىمنه/ه2منالثفاععلىالإنفالَىارتفعإ،(

.(172ص.8691،رلمو)8591عام

.01ؤ!الفصللنفىالتفاصلِللمحثمنا)!،(
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للدكلاتور،الاقلَصادىالنظاملكفاءةاللنَلاملْالمللملَوىفإن،وبالطبع

الجانبعلىظهوره،العاملهذاأهملِل!ولكن؟النظامبقاءفىدوؤالِلعب

هذهلظهرأنلِمكنالأخرى؟الأنظمهَمعللتنافلل!نللجهَأنهبمعنى-الدولى

طرلَى:بنَلاتَالمنافسة

علىالحصولالدكلَاتورىالنظاملمواطنىيمكنالذىالحدإلىأ-

لمستوى)بالنسبهالنظامخاوجللناسالمحعيلنميهَالمسلَولِالَماعنمعلومالَا

معلِلنَللَهم(.

الثجارةطرلِىَع!لتئافلع!أنللدكلَالَورلِةفلهلِمكنالثتىالحدإلتي2ْ-

.الأخرىالأمممع

التسلح،سبالَىخل!هنأىالحسكولِهَالمنافسةخل!من3-

الأجنبى..والترو،الحووبو

فلِهالِرنحبأنيحلَملالظروفمنمجموعةالنموذجويحدد

لمحليهَالظروفلَكونعندماخاصهَالقبىميةالسياسالْاإظهارالدكلالَوريون

ولكنعاللِهَ(،ء+وكاص*)00السلطهمنكبلِركثرلَراكملصالحتعمل

فإن،ْالأخرىالأنظفةهعمقارنتهعندأقلألاقلَصادىالأداءيكونعندما

للنكل)بالنلم!مبةنلممبيهَميزهَلهاتكونأنإلىتملِلبطبيعلَهاالدكتاتوريهَ

المعارضهَقمع.علىمقدرهَلهاللكونقوى؟حبلِلن!بناءقىلطصرالدلِمقراطلِة(

للَقولِةالعناصرهذهولتحدالعسكولهَ.للسلعالمطلوبهَالَضحلِةوعلىالمثنلِه،

الرابع.البابفىنُبىثلنَ!موضوعوهو،الدولىللعدوانالدكلَالَوولِالتميل
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Comparativeكاticsلمقارنالساكنلتحليل4- S

سألتاهالذىنفسهالسؤالتس!دعثاالجهاز،هذافائدهَللَوضلِح

علىالاقلَصادىالنمولَألَنِرما،الخصوصوجهوعلىالسابقينالبابلِنفى

سلِكونالأجنبىالغؤوأوالتجارةنمولَحللِلأنمحظهَمع؟القمعمدلمتوى

هلنَلابهاْ.

أكبر،دخلأالل!فدبلجققالكبلِوللنمونلَيجه-الأول:لَأنَلِوانطماك

للللدلطهَمعلِنمسلَوىوعندللدكلَالَوو؟أكبرضرائبكَاعدهَفلَكونلَأ

بلنسبهأكنَرضرائبالرادالَألَعنىبدورهاالحقيقهَهذهفإنالدكلاتوريهَ؟

أعلى.إلى()كاممنحنىسلِنلَقل)5-ه(الدنَدكلففىلذا؟!ولَقراطى

و.كا+علىالاقتصمادىالئموتةلْير(هب)5ففكلى

-!!
-اص!-

-أ-أ!-/
ازتهَألمو

--ء-----------

،-15!

ص
ا--

.،

النفوذ
---5

--!5

كلا!

،للنظامالولاءعرضمنيؤلللِّعكْدالنموزلِادهأن-النَانىاللَأللِر

عنأكبرلمدلطةشراءالآل!لِفكنولأنهانخفاضًا؟أكلَؤط!ْسيكونوبالتالى

لِنلثله(-ْ)5الانلكلفىأ)ح-!(ءأمنحنىفإننفلملها؟بالمواؤتهَقبلذى
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ثظاممنلِخلَلفلأنهلوكعه؟يمكناللَألَنِرهذامقدارأنولححظاللمين.إلى

الشموليهَ،الدكلَالَوريةللنظمنلل!االأخص!علىكبلِرًاوسلِكونآخر،إلى

نطدبئِامرنهَغدرظفلِهالَكونواللَىالطغلِانلِه،للنظمنسبئا.صغيزاوسيكون

الآنَارلهسيكونط!فىوالهبوط)الثَومي(.والدخلاللَفنمنبكلىيلَعلىَفيما

لؤلِادهَفىمألإحل!سإلىايؤدلمح!تأنَلِراوالإحل!.لثروهُوالمحعلَادهعلىا

.طو"منكلزلِادةلىفلؤدىالنَووهلَألَثِروأما"،فىوهبوط

الموللتَعهَ،الضرلِبلِةالقاعدةلأفلِرمنلِعؤزالولاءفىالتوللمعهذا

ىذعنأعلىللطيكون+كاوتوازنأناللَأنيوانويتضمن+.وBعلى

لِقسمالثكلَاتووأن)5-ا(اللفلكلفىالدكتالَورموازنةكلِودوتبلِن،كَبل

)واللىموجبةء،للنَروةموونهأنداموماح.و+بينالصافىالإلِراد

وبالتالى(،الناعمالقمعدكتالورنظامعداماالدكلَأتورالَأكلعلىئتطبق

..يدَّعىوالذى،المحلدهنالاقلَصادىالأداءلَأتنِرفإن،عامهوصفة+.لدلتؤيد

المَمعدكلَالَورحالةفىعدافلِماْمأ،س!،ء،!،منسيزلِدفيهالفضلالنظام

وبالنسبه4لَغلِيوبلاءثيثىلكى!ح،فىالزيادهَكللِنفقالذىالناعم

ء!قمحهـعندولَبقىط،لَؤلديلِتمالنخقض،ولفإنالئاعم؟القمعلدكلَالَور

الحالالماكلوفىالنالت،البالأفىالأبسطاللَحلللفىالح!هوكمالَمافا

Cross-الملَثاطعالإحل!فتألَلِر،غامضولعلىالتأثلِرفإنالأخرى

والزيادهَالدخللأثيربينماول؟إنمَاصإلىلِملِلط!فىللهبوط3ثا+هفالم!،6311

،ءلالنَووةمرونهَكبرلَأوكلمازيادلَها.إلىلَميلْابضرائب،)لراداتفى

الاقتصادىِ.النمولزلادهَنلَلِجهَ"لَزلدبأنأكلَؤالاحلَملكان

الناعمالقمعبكتالَورنوعيةمنالنظاماقلَرحثكلمالذلكولَبعا

للسلطهَ-بالنلللبهَالاستهالكلِهَللسلعاللَزوهَمرونةعظم!كلماأنهبمعنى-

منلخَفَضللطوفالاقلَصادىالنموفىالزلادةبأنأكلؤالاحلملكان

يحقحىَالذىالنوعمنْالنظام1اقدرحكلماأخرىناحلِةومنالقفع.عللِالَا
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كانطعائا(أملنَلموللِهَدكلَالَورلِةأكانلَأ)سواءالسلطهَمنكَدوأكصى

فإنلذااقمع؟.عمللِالَازيادةإلىالاقلَصادىالنمولِؤدىأنأكنَرالاحتمال

كحالالَالَظهراللنَلمولىوالدكلَالَورالناعمال!معدكلَالَورعنالانطباعالَأ

.البابهذافىطُؤَرَالذىالعامللنموذجمفلِدهَخاصهْ

معينكملنَ!للنظامالولاءعوضفإن؟اللَحللِلهذاعكسوبافبَواض

مععفللنَلبكةتكوينإلىويؤدىالخاوجية،اللجارةأوإلاقلَصادىالنمو

هذاهناقدنَمهَإلى))نظرالحكومهَعن)المسلَثلالخاصالقطاعمعأوالأجانب

للنظامالولاءفىواللقلصج(.-الرابعالفصل-النَالتَالبابفىالاجتمال

سلطةإلىالمللحويلمنحلْىوسيلَحوكطج،الولاءسعوقئزلِادهَلِتضمن

اللَحوكمنبدلأهعروض.غلِر(?5-النَلكل)فىأليساربىء!!-)حأ

،!+،منكللخفلِضإلىسيملِلذالَهحدفىالانلَقالوهذااللِمين.إلى

والذى)ء(كاأمالإلىالسلطهَئحويللمنحنىأعلىإلىالانلَثَ!عكسعلى

لمجلؤاالأولاللأللركانفإذاللنو.نوكلن!كماالمحتغلِرالَما،لالكْزيادهإلىيميل

جدًا؟كبلِرهَكانلَأوإذابلفعللَهبطقدءفإنللنَانى؟بابخسبهَكافيهَبدوجهَ

هذهسًماسكأنأجلمنأنهأخرىموةلِالسحظولكنألِضًا)+(؟لهبطكاثدفإن

اللَجاريهَ؟الالفالمحلِاتأوالإقتصادىللنموافَبَفائهمفىالدكتالَورالأفإنالحاله؟

ومن(.الموازنةوإلِراداتالللللطهَ)فقداندماوهمبذورينلرونربمافإنهم

تلَائجفإقالثَانيهَ؟اللَأنلرالْمانَلللوداحلَمالأ،أكلَؤلِتراءىكما،أخرىناحلِة

لَجدرالخلَاموفىلزداد.مازالتو!ءوأنلَتأنَر،ل!أُجرىالذىالخللِل

الَفاكلِاتأوللنمونلَلجهَللنظامالولاءهبوطحالهَفىحدىأنهمالطحظة

الهبوطكانإذاإلا؟للنظامالموازتهومواردسلطهسَتزدَادالخاوجيةالتجارة

النظامموازنةالراداتفيالزلِادهَلَألَنِوعلىلللَغلبكافلِهَبدرجهَالولاءفى

السلطة.تراكمعلىمقدرتهافى

!ا!ةفىالابىتفاعمنالإحائلألَزبسببتلَزالِدتظلقد"أنلاحظولكن)،(
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لنظماظثالبابفىالمشلَمهَلدالكالدنبيههالسياسةنتائجأنولِلاحظ

فىلَظهرأنإلىألِضئالَملِلالشمولِهَوالدكلاتورلِهَالناعمالقمعدكلَالَوريه

فإنالمنفعهَ؟لدالهاللَعملِمعنالتظر:وبصلوفعموملِة.افيكلزالإطارهذا

الَفالمحالَألأتيرنرىبأنلنايسمجأنه!العامالمدخللهذاالرئلِسىالابلَكار

أعلىإلى!مئحنى)محهـ(انلَمَلالككلَاتورإلِراداتعلىوالمعوتاتالئجاوهَ

الَفاثطالَامنيقوىالانلثالهذالَألنرفإننوثَلن!؟وكما(.)5-ه(اللنَلكلفى

أواللَجاوهَالَفاقلِاتأنبافتنناضوء،!ؤلِادةفىالمغوتاتأواللَجارهَ

فإنلذا؟اليمينإلىء(C(-B)أمنحنىينلَقلوباللَالىالولاء،تزيدالمعونا!

معهصحوئاالتجارةأوللمعونالاالبىحيدالفستوىلِظلأقسلِاسهَأفضل

سكلىالعملِاللمةهذهوقتطبىالإفسان.حقوقعلىللقيؤدمللللَصر.ملدرجلَضلِيىَ

الأوزانعنالنظربصرفللعمل.العامالإطارفى)أىالنظمأنواعكل

فذهورغمللدكلَالَورإ؟المنفغهَدالةفى+والسلطةحلالثلللَهلنالنطلبلِهَ

إلىالملمتحنىحويلأوملإلىالطللطهمنحنىحولِلومروتالاالأوزان

الذىالمحلرركملهَعلىفعالذلوبؤفإتهاالمناللِه؟السلِالدلههَعلىلؤنَرلاللللطه

فىأنهالمؤلفذكوالنَالثالبابوفىالخاطئة".11السلِاساتلَحث!ثهأنلِمكن

فىوالمعونالمااللَجارةمنينلَجالضررأغلبأنالشمولىالدكتالَورىالنظام

نظامفىلِنلَجأنلِمكنالأقلالضررولكن؟الإنسانحقولىثَيودغلِاب

الأولى-بطريقلَين:النتلِجةهذهنعمِّمأنهناويمكننا.افاعمالقمعدكلالور

النظممثك:الطريَأ،نفلىتللللكالطغيانيةالنظمبأنألحقلِقهَمنتتبع

انحفاضًاأكثركاتكونبيلَعلقفيما+مرونةولكنالشموللِة؟الث!كتالَورية

بدونوالمحعونةاللَجارهَاففاكيالسَأأنلَلَضمنالحقيقهلالكالطغلِانلِة.النظمفى

ليلل!ولكنالثَمع؟عمليالَاسوءمنسلَزيدالإنلللان،لحقؤ!الملزمةالقيود

لِلثَمكلونالطغاةفإقلذااللنَعموللِة؟الدكلَالْورلةالنظمفىتفعلهكماالقدربنفس

ضرووأكلاللنَنموليهَ.ؤالدكتالَوريهَالثاعمالقمعد!كتا!ريهَبلِنوسيطهَحالهَ

النظمفىللدلكونالضرروه!الناع!القمعدكلَالوريهمعباللَعاكَبسيحدلا

ابوسطه!ىفبَقعالطغلِا!ةالطظمأماابشَمولية،الدكلَاتورلِة
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المحلَملالضرركمعنلُعبِّرأنللمرءيمكنأنهالثانيهَ:وا!!

فىلَدخلاللَىافَالنةالعناصرشكلفىالخطأ،السلِاللمالَأمنينلَج"الذى

الدكلابَوو:حسابالا

-أ!+ءأ+أءالسلطهَللَراكمالحدلِةاللَكاللِفأ-

)+!(الدكلَالَورملِزانيهَعلىللسلطةالحدىالتألَيوب-

وكلما.الاللللَهلنمثَابلللللعلطهَالدكتالَورتفضلِالرهى)ولل!حق(ج-

الدكلَالَور،لَفضيال!فىلانثدهلَهلننلدل!االسلطهَلزوةموونةعظم!

انخفضلماوكلماالدكلالَور.موازنهزلِادهَفىللسلطهَالحدلِةاللَألنِراتعظمت

لمحيصدبدونوالمعونةالتجارهَالمحفالمحلِإَكبرلَا،السلطةللَواكمالحديهَاللكلفهَ

الثَصععمللِالَأومسلَوىالدكلَالَورللللطهمنلَرْلِدوسو!الإئسان،حقوق

الدنَععب.على

!خاتمة

بثالثالأخلِرفيالبابلِنفىوُضِعَلَأْالتىالنماذجعُغَمَلاْالبمافيهذافى

طرلَى:

لاالدكنَالووفإنعموملِه؟الأكلَؤالنموذجهذافىالمففعة:داولْا-

قدرأقصىلِجمَىَولكنهالسلطهَ؟أوالاسلَهلنمنقدرأقصىببساطهَيحقىَ

.للجدلكنقاطالملغيراتهذهلمحلِها.تظهراللىعامةمنفعهَدالهَمن

هذينمنكللِكؤناللَموذجهذافىالمبىازئة:و!فىاولاءتْمبن2-

ذالَى.يلنكلكلاهماللحددولكن؟ثَابلَلِنغيرالمتغيرين
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يشكلكيفببيانالبابهذافىلمحمناالدكللا!يىطت:3-تصلْلمْا

خاصةحالالَاواللَلِمولمحواطلِونوالطغاةوالفَلمولىالناعمالقمعدكلَاتوربِو

هىالدكلالورنوعلحدداللىوابعواملعموملِهَ،الأكلؤللنموذج

الللنياسىالثراراتخاذحسابالَأفىلَدخلالتىالجوهرلِةالث!هالعناصو

مقالبلللسلطهَالدكلَاتورقفضلِالت-أوتوقراطىلأىوالاقضلادى

وتأنَيرالسلِاسية،ئتظيماتهلجكمهااللَىالسطةلَراكملكلفهالاسلهلن،

الاقتصادية.المئظومةلَحددهابممماالدكئالَورصزاتلِهَعلىاللندلطهَ

ألسياسلِةللنتائجْلَطورًاأكتزصياغالَاالمؤلفأظهرفثَدوأخيؤا؟

مقاللاللاعمالقمعلدكتالَورالأساسىالنموذجمنالملنَلتثَهَالبسلِطهَوال!لؤلِة

منلَلؤغأنإلىلَملِل-النَالثالبابفىعُرضالذىاللنَلمولىالدكلَالَوو

أيضئا.عموميهَالأكلَزالنموذجهذا

091



لثالتالجزءا

انمطل!الحكما!ثصادلاى

الدكنالَورىِ.الاقلَصاد:السادسلبابا-

الرلِع.واقتتاصالنَروهَتوزيعإعادة:السايحألباب2-

.العنصريالفصلنظامالثا!:الباب3-

.النموذجأ:البلِروكواطىالاقتصادالتاسح:لباب4-

.والسقوط.الصعود!:البيرقراطيالالمحلَصاد:العاشرابب5-





الميادسالباب

الد!نَاتوويالاققصاد

مددمة-أ

يكنلمحماقالمواطثلِن-هنوكئلِوْالدلِمقراطلِة،يطاردشبحهناك

والمق!ثرهَالحريةعلىكبلِرةقلِمهَلِضعونالبيمقراطلِهَ-البالدفىمعظمهم

ألطْإلاالديمقواطيهَ؟عالمالَأم!علامةْمنهماوكلكأقراد،يلَطورواأنعلى

لللطورأحوارًاالأفراديكونعندماأنهواكعمنينلئمأئمنلهاالحرلِالَأهذه

عنوفضالثمخلالفهَ.ومسارالَاسبكالَخاذإلىلسلِضِل!قفإنهممخلالفة؟بطو!

الأقرادلِكونْالملثماركاتبحريهَلْتصفْاللىالمفلَوحهَالمجلمعالْأففىذلك؟

مماردسةفىالحريهَلهاجماعاتتكولِنأوجماعاتإلىالانضمامفىأحرازا

وأساللبلدلمنشاؤلأنهغللا--يبثوماهىوالنيلعحهعنها،والدفاعهعلَددالها

المتحدهَالولالِالَأْكْىلِومأىفىفغثلاً:هخلالفة،.ومماولللالَأومعتمَدات

اللاليفزبونيشاهدأوصنحلِفهلِشترىالذىاللنمخصلُوأجهقدالأمريكلِة

الدمعلاححملضبطأدضاوأوالمطدلِحىاللَحالفأوالحياهَفىالحىَأصحاب

أنصارأوالمدددلِحللددهيبالإنالاشؤاذمنالمواللِنأوالعاْهرالَاجمعيالَاأو

نننطريعوصْعأنصارالدواءوصبفاتكلعنلعلنالتىالشركالتأوالضعفاء

الأبمحاوبةيريدونالن!لِنهاكدونالد"-أوضدالحملا!أوالمخد!والماللدثلِن

الهزليهَالملمبرحلِالَأأنلِعلَددونلنلِنالناسأوالإنلزنت،علىالمكشوف

وهكذا.العائللطَللقيمتهدلِدهىباللالفزيون
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لِرونآخرينولكنّالللوع؟لهذالِبلَهجونالذينمنعدلِدلوجدوالآن

أخالثلِالَهممعفَتناكضاليديلةالنظوووجهالَأالحياهَألمحداليباؤدهارأن

والضلِق؟الراحهَعدمفقطلهملِجلب2مما،ووجهالَأ.نظرهمحيالَهموأساليب

افهؤلاءاقلَصاديه؟ملنَلكلهَولكنهاهتا،لَعنلِتااللَىالملنَمكلهَهى!ذهليللل!

نواحى!للسيىَالؤاصملعليهمعمل!أماكنوفىمغا"يغملوا-أقعليهمالنالم!

لِلَعايلنَلواأنالجميععلىالسياسلِة:الناحلِهَومنبعضًا.بعضهممعنشاطهم

خلسمنالملنَمكلهَخلَّتإنَّه:القول!كنما،حدوإلىالحكوصات.لنفلسمع

ذوىالأفرادمنجماعالُماقأمينإلىالأعمالمج!فىلَصِلالتىالمنافسه

وفىمخلالفة.لنَلركاتفىمخلالفينأفوادومنالمنلنَلأة،نفسفىمتلثلابهةعثليهَ

تأنَلرتفلل!لهاوالأقاللِميلمتاطقبلِنالمنافسةفإنالفلِدوالىالسلِالنلىالتظام

صَنل:ألِضئا،أخرىلصلنلِفافوطاكالأقاللِم.مخلالفبلِنالأفرادتوزلع

لمكنلاولأنها!بلعيه؟البلِئهَأوالصدا!هَ،أوالألمموة،حطللباللَصنلِف:

أنهىفالنلَيجةكبلِره؟درجهَبأىال!ق!نفسفىاللَصنلِفاتهذهكلإجراء

لَحَكونعلكَوهبهامثلأ:الملَحدهَ،الولاياتملركبيرةمدلِنةفىمؤسسهَأى

الحياهَوأسالبِوالممارساتالمجلَدَدالأفىغادىغلِرلَتؤعلدي!أفرادمن

أنلِجبكماسهلهَللِس!الأمورمعا؟"ولكنالعمليستطلِعونوهم.والعادا!

يكنلمفإنهجيذا؟كانالملَحدهللولالِالَاالاقلَصادىالأداءأقووغم؟تكون

أوالأخلوهَالعشرالستوالَأخلكلفىالصينأوالجنوبيةلكورلالأداءمنافللئا

هذهقىالنمومعدلا!حلِتَمنالعادىغلِرالأداءلِسؤحالذىفماهكذا.

الذىالمكانمنبدلأفإنهؤاضحهَ؟الإجابةلَكونللكتثِرلِنبالنسبةالبالس؟

الأساليبدلِمقراطياتبهاللَصفالتىوالفوضويهَوالفردلِهَالقساديسوده

disciplined&والتتظلِمللاطضلباطلَخضعالمجلَمعاتلَلكأنلِلاحظالغوبيهَ

organized.مكانفإناقلَصادلِإَ؟أماجتماعلِهَأملَدافيةالأسيالاأكانتولللواء

الولاءعلىالمقدرهَأو-ااالجماعةبللاسحميتصفَالمجتمعاتهذهفىالعمل

الديمقراطلِةالبلادهذهفىالمواطنونلِستطلِعلاماوهو-للمجموعهْ

بها.العمل
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ولثظيموانضباطلَلاحمأوبتماسكلِللدمىماوبلذات-الثهديدوهذا

قد-الاقلصعادىالاَداءم!مستولِالَهلَحقلِىَعلىوقدرلَهاللدهلطوىالمجلَمع

يطاردالذىالنَلبح.هوالدلمقراطيهَالبال!فىمللللَجيلاًيبلللاطةَيكون

عنهاعُبِّرَكماالأسيويهَالقيم"11منيألَىاللَهديدأنيُرىوحلياالدلِمقراطلِة.

لِرىكانمضلَا،سنواتبضعفمنذالجنويلِهَ؟وكوريالللنغاقورهَفىبوضوح

اللَهديدفهذاأ(!!)41كروجمانبولذكّرناوكمااللِايان،منلتبونَاللهدلِدأن

لللِاباق!العظمىالدولةظهور11مل!:،الكبَمنعدلِدصدووإلىأدى

،(()فوجل)إزرا5أ"رقمالدولهَباعتبارهااللِانجانو"،كاهنهرمان!

النجاحأرجعلَأواللَى)4991(،فالوزجلِمس!اللنلملل!"إلىو"التظر

للكعنلماهًالخلَلفالإنلَاجفنظلِمكلِفلبهَعنمفاهيمإلىللبابانالافنصادى

الملَحدهَ.الولالِالَافىهمارسلهاجرىاللَىالمفاهلِم

لَشبهأطروحالمافىلِنحصوأقلِمكنلاكهذاجدلافإنذلك؟ومع

العلومفرعخاصةالاجلماعلِهَالعلوممنكبلِركدرأسهمالواقعوفىلثلعبلِهَ.

أسهمالذى،س!ولس!(+)+هس!"،المحباريالَأبنظرلهالمعروفالاقلصدادية

منكيلركَدوففىاللَفكير؟منالطرلِقةهذهفىمبالنَلرغلِرأومبالنَطربلنلكل

تعاونلِةحلولإلِجادهىالرئيسيهالضَكلهَلكون،بالطبعكلهوليلل!العملهذا

الوالثنمدي!الألمحرادفإنالمعيارى،لللَحليلوطبقًا.السجينمعضلةللعبهَ

اللَعاونفىالقصوروهذاواحدهَ.صاراهَمنلعبهفىلِلَعاونوالنالأنانلِين

عنالبحثفىالجهدمنكبيركَح!بُذِلَلذلكونلَلِجهَالكفاءهَ،عدمغهلِندَج

مُؤَسّسِىتصميمخل!منالمححلملهولفسيرالها-ْالحالاتمنمجموعة

النَعماون.إلىسلِؤدىوالدىملا!ئم-

علْواتىيحْصفيماالآسيويه"..المعجزةألممطورةااكروجما!ْبوللعملمديراثاتب)!!

!91(.النمابقي!.)4الكتابين-
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الأملكةوأحدغامضه.لَدإفيهَكَوىتعاونإلىالالَجاهيُعزىثدوأبحلِانًا

والذى)4991(لنَعنجانجزو-ولِتؤمانمارلَنكلَبهمقلفىظهرلَاالحدينهَ

العادىيخرالاقلَصادىالأداءلنَلرحكيفيةعنوالمبهرهَالهامهَالمسألهلَناول

الإصلاحلبرنامجوققابدألاواللَى،3.حمي!المدلِنهَ"الدويه"لمشروعالَأ

أجنحهَلَدلِرهامحليهلعاونلِهَجمعلِاتهىالملنلروعاتُوهذه.الصينى

الحرهَاللثلولَىإصلاحبرنامجمننشألَاوكَد(.الصلِنلِه)المحليهالحكومات

النجاحفىالرئثلللى.العاملوكانلا7891،عامبدأالذىالصلِنيةللحكومهَ

للمواؤنه؟صارمةقلِودالمشروعالَمالهذهوكانلَأالبرفامج.لهذاالاقتصادى

واضح!.ليددتفلِه!الملكيهحقوقوطبيعهخاصهَ،منشآلَألَكنلمولكن

العوامللإنلَاجلِهالعادىغلِرالنمونوضنحكلِف:الآتىالمحمؤاليلرددوباللَالى

معجلِدبلنَلكلالنوأحىجميعفىمقارنتهالِمكنواللَىالملنَمروعاتهذهفى

1991إلنى9791منافترةخل!:هذاعلىومثال؟الخاصهالمنلنَمآلَأأداء

فكيفسنوئا.هلمه12والدَريهَالمدلِنهَهلنَعووعالَافىالإنتاجلِهَنموملَولدلطبلخ

اللؤهذا912()صؤو،-ولِتزمانيلنَعرحالأداء؟هذالفللطلِرلِمكن

المتغيرهذاولِملراللَعاونلِهْ".التمافه11َعلىيدلوالذى)صلإ(الغامضبالملَغلِر

دون.داخللالكلفهَبدونالللمجينمعضلهحلعلىالناسمنجماعهَمقدرهَ

حجمكونذلكولِلنَدمل،أخرىألنَنياءأوللسلوكواضحةقواعدفرض

لنبولَىمجلَمعأقعلىلِؤكدانفهماوباللَالى1(.38)صاملَلمماويةاالجماعالَا

بالمقارنةوالتىلأووبا،بالنسبهَ)ء(عاللِةلَعاونية.لَمافةذومجلَمعهوآسيا،

913(.)صمنخفِضة(1لعاونلِةلَقافةذالَألَكونْ

فىالمراقبلِنمنلكلَنبرللدهلن!لهَملَنؤاالعرض!هذالِكونقدوالآن

وكَد.هنكالانلانَلارواسعفساديوجودمثهمعددصوحوالذى،ْالصلِن

الثاتلِةابمرتبهَكْىالصينكانتدولهَ،4أكْى.الفسادلمؤشوالأمسحأُجرِى

مشروعالاأولعاوثيالَأإمافهىالمننلآلَأ؟لتلكخاصةملكلهَحثَووَاهنكللِس!)،(

الحاللَين.كفاءةيعدميقلِئاالمعلِاريهَالملكلِةحقو!نجظويهَْوقئتبأحكوملِة،
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المؤعومهاللَعاوتيةاطبيعةوأن(.الفلللاد)مللللوىفىلإتدونلِطليا-فقط-

عتهمنعوفلاالذلِنالصلِنلسكانكصدمهلنَدكبلالألَىالصلتيهَلللمافهَ

مل!مخلِففلِهجزءكلنظامعنتتحدثاللَىاللماريوخل!مِنْ.قليلسوى

.(السابى)ْالطلوفلِتىالالحادفىووثقولَوللِفهاكتلثعافهلَمالذىالنظام

فىالملكيهَحمو!أعنالوحيدالدللِلمعملنالمحضاللنلرحفهذاوأخلِزا،

الأمورمن11زواويلَؤمان-به.استشهدالذىوالمدلِنةإلثَرلِهَمشروعالأ

الحؤلأأيدى!ىْالمشروعالَمالتلكالأسالنليهَالحقؤلىْنرئأنجذاالشائعة

شوخاالحمَلِقهَهذهوتقدَرح+(الحكومهَ.....11)8لجهاز)المحلية(والأجهؤه

المحزباشلِطرةبأنذلكوالمدلثهَ،الثَرلهلمشروعالمملَازلالطاءبديلا

.()المفقودةالطكيهَحمويَأجمنعوِّضلمااللنَللِوعى

حلولعنلِبحثوناجلَماعلِلِنعلماءفقطللِشواالاقلَصادوعلماء

السلِاسلِهَالعلومففىوالاقلَصعاديهَ؟الاجلَماعلِهَالمؤلنسماتلملنَلكالتلَعاوتيهَ

91ابونتامروبرلْأبهقامالذىالنَعهِرالعملذلكحدلِثًايوجد i،)rوالذى

رأسأوالائلَمان2ءباسلَخدامالطاللِافىالإقللِميهَالحكومالَأفعاليهَفيهأوضح

غامضداالمصطلحهذا.وكان0991(،،كولمان)مصدطلحالاجلَماعي"المل

3w!صأ)نظرا(+) York T1و59غسطسأ02،يمبم).

فىللنتبعرضفىالصينيينالكو!كعنالكتبمنعث!دمراجعهَانظر)++(

(New York Review)5991(.)أغسطس

أكتصاديهَعيناتلمحسحملخصالمزكزيةاللجنهَبسكرلارلِةالريثْلِهَالسياساتلمحسم)+++(

11الصىالزراعىالسنوىالكتاب11فى"،الوطنباتطماعللريفاجلَماعلِهَ-

.132ص1(،)499زو،ووايؤمانْالوارفىا(،)86!

11الملكلِهَ"حقوقبنلِةعنممتاؤالَحللِلاَ)4991(وانجويوجانجللنَ!انجللنَ!ونيقدم)++++(

بأنولِخلصونالنقطهَتلكلَوسعتدعمحيثي+(؟)3والقرىالمدنلمؤل!سلالَا

بالسلطهَالمتسلطهَالحكومهَ.تلعبحيتَ؟البيئةمننالَجهو...ي!..3ملكلِهَبنلِة

لب؟51حالةوفى.....الاقتصاديةالحياةفىمهلِمنادوزاالاحلَكارلِهَالسلِاسيهَ

التكاليفتشرحاللنَمي!عىالنظامتحتالمتركزةوالسياسلِهَالاقلَصاديهْالسلطةفإن

045.0(8)البديلهَ"اللَحكمترتيبالأفىوالمحنافع
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بهدامالذىِالعملهذاإلىلُلنَلارأنويجب.الستلِنمنمئالَمالعدهَبقىأنهلثرجه

غيْرلأودَعْاعلق1ْلنظاماكتشافهفكروالذى،1()849أكسيلرودروبرت

هنأنهواَكَترح،الأولىالعالملِهَالحربفىالمتحاربةالجلِولقبين11يعيلقَ

هذايُعلَبروطبغا.الحربألثاءفىلِلَعاونواأنلدلأعداءبالنلللبةحلَىلممكن

لَرجعووبماللللنلِن،فنلمئالتترجعلتفكيزمنلنوعلِهَفحلدهبعصريهَناحيهَ

طريقهَإلىلللللعبجملِعهاأنهنا؟الكاتبيقثمفااللىوالنقطلأأوللعطو.لعصو

حلىلِتعاونونالأفرادلَجعلمابطريقهَمجلَمعتتطيمالممكنفمنللتفكلِرمعلِنه

والمدثَدكلهَالضلِثَهَ.الشخصلِهَاهتمافالهممعلِتماندىلااللَعاونهذالِكونعنث!ما

بنلك.القيامكيفلِهَاكتشافهىالاجلَماعلعلمالأساسيهُ

وجههَلِلَبنونوالذينبالدلِمقراطلِهَ،المعجبلِنلطاردالذىاللنَلبحإن

لَجعلاللَىالاجلَماعلِهَللمنظومهاحلمالاًالأكلَؤالدندكلأنفكوةهولَلكالتظر

فترهَوحلَىاللسَلطيه.الدكلَاتوريهَأفَلكالمنلنلكلهوممكنًاالعاونهذا

كاندأاللَىللدنَديوعلِهَالأصلىالخيالهوذلككانالعدثَدرينالقرنمنطولِلهَ

ابخاؤلِة.ألمانلِامنيألَىالتهدلِدكانْالنَالثنِنلِالَاففىالديمثَواطلِالَا.لَطاود

وبجضالجنوبلِهُلكوولِاالناعمهَ"الننَعموليهاللَسلطلِه11َكانلماْاللَفاتينلِالماوفى

آمليا،منلِزالولااللَهدلِدكاناللَسعلِتيالَأوفى.الأخرى.الأسيولِةاالنمورا11

لبدوواللَى،للصيناللنَعيوعيهابحرةالسولَىهنيألىأنهيبدونهقط-والآن

الدكلَالَوريه.حكملَحلَاهائد6اكصلادئِانجاخاحثَثلَاأنها

هذافىبهالالثلللَرلنَلادالحدينَهْالاقلَصادلِةالنظرلةإلىالَجهناوإذا

ومن.الاقلَصادلِاتهذهجمملكلِفلِةعنضِحهعلىالحصولونعنىالأمر-

مباشرهبطريقهَالأمرهذالِتناولمنهاكليلللطوىنرىلاأنناالمدهلنَ!

أدبيالَاعنمخلَصرمللمحْبعملاللَالىالفصلو!ومعامهَْوبصورة

الأساللللِهَالعناصرالثالثالفصلويصدفالأوتوكراطيهَ.الاقلَصاديالَأ

المدخلذلكالجؤء،هذااللاللِهَْفىالأبوالأولَلوللعهنا.المسلخدملاللطولا

افَلللطيهَالسابعالاب"ويتئاولمعلِتة.قراطيهأولَومؤلسلاتعملللتلرحالعام
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لمحلوياالنَامنالبابويلناول)لنَعلِلي(،بلِنولنَدلهأوالجثؤبلِهَلكوولِاالرأسماللِهَ

التاسعالبابانويتناولإكزيقلِا(.)جنوبالعنصرىِ"الفصل11نظامفىالعمل

.المعاصرةوالصينالسابىَاللملوفيلىالالَحادفىالانليوعلِةوالعاشر

لدكتلالورلةلاقتصادياتبديلهمدانجل2-

ظلفىالاقلَصاديهَالنظممنعدلِديوجداللللابىَالبابفىاقْلُرِحَوكما

للالقىصعمملَألمحدابْلكِرَلَأْ،اللَنىالنمافيجمنوكنَلراللمللِاللليه.الدكلَالوولِهَ

نقللتّمأنالمفيدفمناللَحذلِر،؟هذاوفيغممنها؟هعيننوععملعلىالضموء

مخلالفة:عناولِنأربعةإلبئالأوتؤقراطلِةالاقلَصاللِةالنظمتماذج

الصاكْىإ.لَوؤلِع)أضكادهَأ!اللصوصجكومهأ-

اللَوؤيع(.إعادهَ)طمسالرأسماللِةالتسلطنِهالدكتالَورلِةب-

الأوامر.اقلَصادص!-

الظل.اقلَصادد-

المناهج:دالكمنلكلوصفلِلىوفلِما

ألصافى!توقلع)إعادهَاللصو!حكمأ-

علىفقطلللَألَثِرالاقلَصادفىْالدكلالَوريورْلِلدخلالنمودْجهذافى

النظاملرغبالذلِنالولاءلداعمىوبالنسبه،لهمبالنسبهالمواردلَوزلعإعادهَ

هؤلاءإنحيثَ؟لكفاءةفىخسارهَاللَوزيعإعادةعمليهَولمحشمل.مكافألهمفى

أفكاوولدلِهمملعلقة،أقلأعمالالِؤدونالضرائ!لِدفعونالذلِنالناس

هناكلَكونوكَدوهكذا........أكر،بدرجهَولِدخرون،أكَلوابلَكارالَا

ودْلك-الريعلافئتاصالللمعبىفىالمواودالنانىلِبعلَؤحلِتأكنَر؟خساره

الجماعاتضمنلِشغلهملكىوشَركائه؟الدكلَالَورعلىللتأتيرمحاولةفى
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المدخللهذافوففاالكفاء؟عدمنواحىعنالنظرْوبصرفلدلِة.المفضلهَ

فىالرألللمبهلِهَالاقلَصاديالْ!طرلِقهبنفسالدكلَالَورلِهالنظمفىالاقلَصاديعمل

6991(،)1991،جرودللمانلهيرشيلنماذجلَشكلفهىالث!يمقراطيهَ.النظم

1(،819)نووتَودونجلاطى1(،99)0جانووسوكجروسمانوهيرشيل

لبليتربولَيكالرلِعاكَتتاص.نماذجوأيضئا)3991(،أوللممونومانكور

النظمفىذلكوَطُئىَ..وآخوينا!)869ولَائمينؤروهلِلمان،)3991(،

1(.889وسيكلِولار،1991وأولسن)ملِرلِلالانَدلِوعيهَ

علىالملنَعهوربعوضهوذلكلالولَوقراطلِهَ،نماذجبعملأوللمدنقاموكد

!دوأكصىيحمَقالذى956(،07-ص!أ،)39!مسلَمَر"طرلِقاكاطعأنه

المتجولالطربِىَفماطعمنأركَىهوالمللللَقو،الطريىوقاطخالأيراد.من

للحفاظالحافزلدلِهلِكونمللللثؤا؟ولكوثهالصيتيين(،الحربأمراء)صر:

مسنهؤلاءملرلذلكونتلِجهَ.المحلَمللِنالضحاياوأسم!أوالثووهعلى

أنهامن)وغمللناسالعامهَالسلعلتوفيوالحوافزبعضلديهمالطوقثطاع

واللللبب(.حكمهملحلْأالمواطنيننظروجهةمنكافلِةيخوماؤالتلَكوقكَد

هنتؤيدعواملكمث!خالرالعامةالللملعلْدخلالنموذجهذافىأنههو

هذهلمجو!نِرهالأولمَوا!ىفإنويلتالى.المجتمعفىالخاصهَالسلعمخرجالَأ

السلعلملمعلَوىوبمعرفته.الضرائبالراداتمنيزيدأني!دهلطيعالسلع

منقدوألمحصىيهيحقىَضريبئِامعدلألِخلَارأنالأولَقواطىيللللطيعالعامهَ

لنموذج1()089بكانانوجووج-برنانج.فىموضحهوكماالإلِرادالأ

المنَالىوالمسلَوىللضرائلأالمثاليهالمعدلاتالنموذجيحددلذلك(؟للِفيتان)

قث!رأ!صبىللحقيقكلاهما)ويُخْلًارالأولَدراطنىنظروجههَمنالعامةللسلع

الالواد(.من

ذالَاالمتسلطهَالدولهَرمزهناوهولللنَمر،يرمزضخمبحرىوحلنَ!هو!شعكأthه!)،(

5هوبزتوماسألِدا!كتاتورى.-وقدالنظام A)A .T Hobbes-وهو9167(ا

)المترجم(.المطلقالملكى-الحكم!يام-إنجليؤىفنِلسوف
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منكتنِريفضنللماذا:بلطفيفسرالمسلَقرالطرلِققاطعومفهوم

اللصأوالطرلِىَقاطعإعوده699َعامؤائلِرفىالمتحاربهْافئالَا

منذلكويوضحغلِابه.فىالحياةإلىسيكو،ْسلِللعىموبوتوالملنَماغب،

طويلةهدةاللدملطهَفىلِبمَىأنموبولَوولطريىَقا!عاسلَطاعمحِفناحلِ!:

فإنصح؟إذاأوالكافىبللنَلرحليلل!هذاأنالواضحمنلكنجذا.

بعْم!لمءدْلكومع(.الحكمفىلعللبقىكانموبولو)وأنأبذا.لاالدكلَالووا!

ذلكعلىوعلاوهَ(،إللدهلطه)فىالأوتقراطىبقاءلملنكلهَدرالللةعمل

الإيراد؟علىنهقط-يحرصولكنهالللملطة؟علىلِحرصلاالأولَمراطى

نحِصلفهمالنْماذجهذهاسلَخدامالموءيستطلِعكيفالواضحمنللِلدولذلك

فىسلَاللِنأوألمانيا،فى)هلالراللَاولِحْكْىالدكلَالورلِهَالنظنمأهممن

منك!درأقصىلحميقبأنفالافلَراضالأملكة،هذهلوضحوكماروسيا(.

للأولقراطىيمكنالذىالضرونَمثيولِيخط!أنإلىلِؤدىأنيمكنالإيواد-

طئىَهاإذاالاسلقراوفوائدعنمضللةفكرهَإلى-أيضئا-ولِؤدىلِحدئه،أن

.الخالاتولنناول،ببساطةهذانطَلرحولكىالث!كنالَوويهَ؟النطمبعض!على

فىوالسمودالنازيإَضكصوْفىاللِهودإن:نثَولأننسلَطلِعفقط،الواضحة

ماإذاشك-بلاسلِفضلونكانواسلَللِنعصرفىوالفلاحينإفرلِقلِا،جنوب

اسلَقوازا.أقللديهمالطوققطَّاع.لِكونأنالفوصة-لثيهمكانلَأ

واضحهولَطبيقالَأنتائجلهاواللصوصالطرقكَطَّاعنماذجأنورغم

ومانولِل(،)الفلبلِنهاركوسوفرديناند(،)هالِتىلوفاللِيراادوك"بابانظمافإن

أخرىنظمعلىعلِضئاتطُيِّثَ!فقدا؟ييالنالَخطومازالت)بنما(نوويلِجا

1188(.وبلليكيولار،1991،،أولسن-)مورلِلالائَعلِؤعلِهْالتظمللمعمل

منجموعةيضعلأنه؟الخصوصهذ)فىدنَدلِّقًادلملِكيولارنموذجولِعدبر

منألأولو!راطىبالاءلمشَكلهنموذجَالضعالذى1()699جروسمانفىاللطلنلاء)كله(

منالمتوقعهَالفطيهَهوتخليلهفىالرئلِسىوالمتغلِرلمنافسلِن.للصوصردعهحلِث

المحاكم.لجنودبالنسبةالملَمودين

102



تخدمبلاللَخصعْلِص؟عمللِهَلَخثملالكىاللَخطلِط؟أجهزهَْلكلالظروف

الظروفهذهالللْلُوْفتِإذاأنهلمجعنى.الدخللَوزيعإعادةوظيفهَ-فقطْ-

علىلَألنرأىالشَيوَعلِهالمحخطلِطلأجهزهَيكونفلنمُرضِلِة؟بطريمَهَالحدلِهَ

ورغمالمحوكَة؟الأموالمنمجمبىعةنهقط-فتلَجفهىألمبىارد؟.لَخصيص

الموارد؟ولَحْصيصالإئلاج،لِوجهكدللِللعملالتىاللممويأوأسعارالخطة

للَجرلبىلعملايبلِناولدخلفثَط.هلوؤيعاإعادعمللِهَإلالَخدملافالخطهَ

الظروفهذهتكونأن.المحلملمنللِلل!أنه)5991(للعللِكلِولارالجديد

علىالاَنحلَىملَاحعلمىدللِلأكبرلناللوقرالممارسه؟حيفَأمنمُرضنيهَ

جدية.بطريقهَئتاولهايجباللنَليوعىلللخطليطاللَخصيصوظلِفهأن

الويع،لاقلَناصالدللعىنموذجهو-الناحيههذهفى-النَالتَوالنهج

حمنملِنتز،)هلمانالأماكنمنكلتوقىالأولَوكَواطيهالنظملَطيقهوالذى

البابفىالطماذجهذهنُوكَلنَعَ!وكَد3991(.جولَيك،أندرلللون8691،

أنالمن!سييلعلىللواَقعلِهَ،كوصلفماالن!جهذاملثَ!ماكلوإحدىاللَالى،

لاقتتاصالسعىوجودعدمهولِكنلمالسابىَالسوفلِتىالالحادفىالؤضع

ولكنواللمعإ؟نطاهـلمعلىكانلنَلك)وبلابالفعلموجوذاذلككانإذ،الريع

عللِهللحصولالمبذولهالجهودكالنلَأالريعلاقئاضالنلعىفى.نموذج

مضنلِهَجهوذاالنالد!ويبذلالعطالِالِوزعالحزبفكانللوقلَا.مضيعهَ

أنلُفلَوضفقدوالآن.الحؤبمنهأربحفقدلنعكبلاولكنعليها؟للحصول

النليوعىالحزبأنينكرأنأحدلِستطلِعولااللَبذيو،يكرهونالدكتالَورلِون

لِكنألخ!.السابقالسوفلِلَىالاتخادفىطويلةلفترةهائلهبدرجهَْقولًاكاق

)بمعنىالعطالِا،هذهمثَابلمالنَليءعلىللحصولطرلِقةيجدأنباسلطاعلَه

البابهذافىبعدوفلِما(؟أهدافهمعاللَطابقضاللالعطايالَلكيحوِّلأن

ىأمثلالحؤبأنالكالَبلِثَلَوحوالعالثدراللَاسعالبابفىأكلَؤوبتفاصلِل

أنمنمكنلهبطرلقةبدقهمنظَّماكانتاجحةأوبوكَراطيهللنلاسيهمؤلسله

ذلك.ممَابلماشيءعلىلِحصلوأن،الريعلاطتاصالسعىمنيسلَفلِد
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الدخل،لَوزلِعإعادهَفىالحاكممقدرهَعلىالمهمهَالمححددالَاأحدإن

ورووت،ولِفجاست،نورتَطرلِىَعنالصحفمندلللدلللهَفىوُصفَت

وفى1(.499وروولَأ،9891ووينجاسلَاون!رتَ،8191)نورلثهوآخَرين

منكدوأكصى.تحقلِقيللمتطيعالملكأنالمالكلِهَعن)8191(نورثنموذج

لهذاالم!مهَالملكيهحقوقهيكلأنهىالزئلِللليهَالمطنَلكلهَوأنالإيراد،

علاوهَالاقلَصادلِه.النظووجههَمنالكفءالهلِكلعادهَلِكونلاالغرض

السلطهَبئِنهقالِضهَالملكلِجدفالسابقالبابفىذُكركماذلكعلى

السلطةأنَّ:المحطلىَالحكمسخريهَمن)4991(رووتيصفوكماوالألِراد.

ولكن؟الدلِوقْإتكارعلىالمحقدرةالمحلكتعطىابمطلثَه

يطالبونوبمالمحالىإنكار.ألدلِون،دىالملكإعتبارهم.شمعهَفى6لنونالديضح

..أنبماوبمالفكلألدلِون.للَحصلِلفعلاَمطؤبهومماأكبرفائدهَبمطلا!

مماأعلىتُقترحأللَىالأمولعلىفوأئديدفعأنعليهالقلألون؟فوقألملك

اللَصربحملنَمكلهَلدلهالعرشفإنوباخلَصارالأتوياء،رعالاهلدفعه

177ْ.3()صاللَزامالهبعهودنكنَهيببنلَاريخهلأنبلأسَماءاته

وولِنجىمونلَنولا،وجابرلِيلا)91ْ95(وينجاسلَأبارئاللللَخدموكذ

لنجاحآخرسعببلسردالفكرهَنفلم!!)5ولِنجلملاتوبارلمحأ،كلِوان

لملنَمروعات-وفثَةأتهوالحقلِقه:الصلِن.فىوالقرلهَالمدلِنهمشروعات

ال!للِهَ،الحكومالمحأمل!:الإقللِملِهَ،اقضائيهَالدلللطاتفإنالصينيه؟الإصلاح

منملنَمددةقيودعلِهاكانلَاوالثَرلِهَالمدلِقهَملثزوعالَا:ملرواللنَمركالَا،

الىاللَحملقوهَبعضللللطلَهاتكونهعلِنةحدودفىؤلكنهاالمواؤنة؟

علىذالَلاالضروضهالحدودهذهالمومية.الخكؤمهعليالاعلمادمنلَحررها

لقلَحلأنفىجاتيهامنفلِهمولَؤثًا"اللزافا11لَلضلمنالفلِدراللِهَالحكومهَسلطهَ

اجَاهمنيزيدبدورههذاوكان.تكفلهمأوالإقليملِهَالحكومالَاسلطات

والنمو.الكفاءهَإلىالإقللِملِهَالحكومالَا
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للُوفلح!إعادة)طمممنالرأسماللِهلسلطويهالدكلَاتوريهب-

(ibution!لوصنعrianism (Suppression of!إticAuthoritك!نلعاpi!

السطولِةللدكلَالَورلِهخ!اصإعطاءهوالمدخلهذامنالمصد

دولفىالفتبعهَ"democraduras"الصعبه"،الديمقراطه11النظمأوالناعمهَ

عكلىبطولقهَالنظمهدهملرلَعملحلِثالالثينلة؟وأمرلكاآلدهيالثَنولَىجنوب

الأولوكَراطلِهوالتظمالسوقاكلَصادنِالَأبلِنلَريطفهى،!ضلَثَاللَىالنوعيهَ

عنالاقلَصادعزلعلىالحكومةلَعملالفكلهذهفىأنهبمعنىالطعياسلِه.

خلْقخل!م!الرلعلاقتناصالسعىأوالمدمرهَالكيرىالللللِاسلهالبَألَنِرالَما

إحدىفىالنَىاللَورْيعإعادةيعمللِهَالملَعلقهَالسلِاسيهَالقوى11"لِخثىَلعظلِمأو.

لتكافئالسولَىكَوىلععراحئِطلَىَوهكذاالدلِمقواطية.السلِاسالْاسمات

لذلكراكئِا؟نموًااقلَصادئِاتُحدِثثمومنوالابلكاوالأ،،والمدخراتالجهود،

علىبالضبطلَقومالللدابقهْاللَصنلِفالَأفىذكرتاللىولالكالنماذجهذهففى

بثرجهَالدخللَوؤلعالثكلالورلِةالنظمإعادهَ)بمعنىعكطللِهافتراضاتأللناس

بلاالنموذجلِنهدينلينالتتإلمحضويظلالدلِمقراطية(،النظملَفعلهمماأقل"ا

-فعلاًللداول،الرأسماليةالسلطولِهَالث!كلَالَورلِهنماذجأنلِالصظوأخلِرًا.حل

أنالللنلِاسىللقمعيمكنكلِفوهو:البابهذابدالِهَفىجاءالذىالسؤال

الحلِاهَأنتقلَرحالنماذجهذهأنبمعنىالأقلَصاد؟عملعلىوقعلهيكون

ظلها.فىلَعملاللَىالسلِاسلِهَالنظمعنمسلَدلهَلس!الرئمعماللِهَالاقتصادية

andالأوامراقتصادج- Economyه!Co

النظمللَحليلالمسلَخثمهالتماذجمنجذاالدنمائعالتوعهوهذا

تخطيطبنظاماللللولىكوى:لطَلدلبدلاللَيالنظموهىاللنَملِوعلِه،الاقلَصادلِه

منالصثلروعالَألمديرىالأوامولَصثرللنظامالرلللمىالهلِكلففىموكزى؟

واضحةتهدلِدالَأطريوَاعنلَنفلِذهاعلىالمدلِرلِنتحفيؤويجرىالمركر،
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حضدسمنالمخلَلفهَللقطاعاتوالطلبالعرضبينوَلُوَفَّىَبالعقالأةضمنلِهَأو

الأدواتوبعضالخإمالموادولَوازناتومخرجالَأمدخلاتجداول

اللَخطلِطموضوععنهائلهأدبيالَابالطبعوهناك.الأخرىالبلِروقراطلِهَ

أيضًاوأنظو9791إلمانمايكلانظرالمدلمموحعلى)لالظلاع.الافدلَراكى

يعملأنبهالِمصدكاناللَىللطرلِمهَالأساللللِةَالمبادئ2991()كورانى

التولمجهيةالشخصلِهَللنَلملالأللعالدهلهالمبادئوكانتاللَخطيط(.

علمى؟وتحليلواحدوجلوإداوهَالحزبلِهَ"،العقلية)لمحعللِمالَما(11

؟الحزبسباسهَعنلَعيرهىالخطهَأنلِغىْالحزبلِه"ألصكلِه11َمبدأإن11

وبإ!اءألحزب...نظروجهةمنألمشكلا!كلإل!ئِنظرأنويجب

.إن11!اووثطويلهَفدرةمظسدالينصرحالسوفدلَى،للتخططِخواص

!مةألسوفبلَىالالحادوفىلَعلبمات...ولكنهاننبؤ)لَأ؟ليستخُططَنا

منلدطيما!وققًالِتقدمالادتصادىالنشاطأنبهايقصدالتخطلِط"11

هو-الؤاحدالوجلبإدارهَا!اصأللينلِنىوالمبدأ......أعلىمؤسسات

كلفىلقرار"ا!أنلِفىوه!السوفيتنى.أللَخطيطفىجذامُهِنمُمبدأ

وهذاواحد.رجلىلِلَخذهاولكن؟لجنةبواسطهَنُتَخذلاا!تصادية،وحدة

لَففيذعفدرؤسلألهأماممسئولوهولمَراراتلاتخاذالسلطةلدلِهالرجل

المراراتلدسلج!متَدأنألسوفلِلىاللَخطيطمنألمَصدؤكانالأوامر.

لِجسِّدكانولكن؟مؤسسيةأمرسميهكائلَأسواءلكك،أولهالموضوجمهَ

ألمؤسساتكلأللَأثَمًومنألمحجلَمح،لَواجهألتىللم!فَمكلأتعلمئِإ"الّحليلاً

نخطبطكانفمثلأ:.لتخطيطعمليةفىمهفادوؤالَلصألطمبة

ا!سسا!يهالَقومعلمدلأاسدَ!أنماطعلىجزئئِاينبنىالاسته!

17،18(.المفبه)ص
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واف)4911(.بسردإسللِجلثَزجوؤلِفزودناعافاعلنَعوخمسةوبعد

على-أيضئا-وكزو!د.التخطيطلنظامالاقلَصادلِةافلنَللحالالَاعن

المعلومالَيهالملَطلبات

المعلوملأليهَلمانَهللاتمنتيثمكيلهَلَىجدكلأل!الاكلَصادي،الفمفَدلدلبفى

ربمابلحوافز...خاصةأموؤ)لَشملوكلأسَاكبلِر،بلَوسعف!مفَر!التى

3،اهالِك1غنهعبرأنذىنفسهالممببكانللفمنَمل،جذا!هملسببكان

لي!ى-ببساطهَ-المركزيةفالسلطا!لِفشل؟سوفالمركزىلتخططبأن

1(.89)صبأكمله.الاددصادْلإدارهَالمنطلبةالمعلومالَالدلِها

الزائدهَ:المركؤلِهَعلِولأعلىاللَركلِزفىإللللَيجلتزواسلمر

للحوافزالمناسبغِرولتظامالمندجالَا،جودةفىاللحكمصصبة"إن

وئمَصوالمحجاسبة،،التظاملإدارةالمتاسبلِنالأدر)داخملار.)ومدنَهكلا!

لصفةلقسيوهالِمكنالعِوبهذهكلْوألتكلِف.الابتكاروئالَصْالمنافسه،

Ai(.1)صمعلوملأللهَمدفَهكلاتأئهاعلىطهة

ولِتبعسلِاسي)"(،غلِرنفسهاللخطلِطنظامالاعلَباراتهذهمنكلوفى

للِسفهوسلِئهَ؟بطرلِقهأمجلِذالعملأكانسواءولكنلل!لياللليلأ.لوجلِهالَأ

ولكنمناثنعة؟للعلِاسلِهَأوبيروكَراطلِهَ،آلنِاتأومتنافللل!،للللِاسلِهَقوىن!للِجة

فإن؟أخرىذلكَبطرلِقهَولَوضيحولَتفيذها.اللَعليمالَماإصدارلكلِفلِه،نلَيجلأ

يتعثىالذىالبلِووكَراطىالسلوكبنظريا!أبذالِرتبطلمالأوامر.نموذج

بمطحدانَةأكزَنظريالَااسلَخداملِمكنولكنللسلطه،ا!)789!برنموذج

فمنَد:اليلِروقوا!ى.لل!مدلوكعثَالنهلِةمعاصرةاخلَلِارالَأمداخلذلكفى

الالمححادملنَلروعالَافىاالعملثهَا!خاصيةللنَمرحبلللِطهَطرلثهَهناككانلا

سوفبأكملهاللخطلِطجهإؤفإنالموضوغلهذاوبالنسبة،السابقالسوفلِلَى

الاقتصادعناصريتجاهلتخليلهأنْإلىبصراحهَيشلِر66!ص)4991،إستجليتزأ،(

السلِاسي.
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لحاولفلهاالثىالبلِروقراطلِهَ،عن)7191(ندسكانلِنوللِامنظرلِهَلِسالِر

لْفسلِرلِمكنضكندئثسلِطولَهم.لَحتالموازنهَحجمٍت!مالبلِبرودراطلِون

نجخلِرهاولَّتالتىالعلميهالالنللراكلِةلمبادئوفقاليلى؟المخططينسلولأ

مركزأوأكبردخلعلىللجصولالمخط!نلاهقامالَاوفقًاولكنوشَرها،

الذلِنهؤلاءكبلمن()أخرىنماذجاسلَخدامولِمكنْ،لأنفسهمأكبرسلطةأو

اللثهـجوالعالنَعرالتاسعالبابانولِقدمجندًا..محدوذانيسكانلِ!نظرنِة.نهجيجدولى

الأمو.هذاتجاهبالمؤلفالخاص

سماتإحدىعلىلِركزالأوامراقلصادنموذجفإن؟لذلكلالخلِصا

الالَحادفىالاقلصبادنظامأنحقلِد4وبالذالَأالسوفيلَى،الالَحاداكضداد

مناهجفىكلَنرةأحيانقىتُجُوْهِلَما)وهوبلِووقراطىتظامهوالسوفلِلَئ

هناككانلَافإذاهذه؟النظروجههَوهنالشلِوعية(.للا!تصادلِالَأأخرى!

فىالللللوكهذاذلكفىبماالبلِروقراطىالسلوكعنلَعملمالَاأوثوانين

النظم!ىالحكوملِهَالإداوالاأو،الكبرىاللنَلركالَأ)مل!أخرىسياكَالأ

عملكلِفلِهَبفهمالصلة!لَنِقهتكونأنينبغىالقوانلِنفلَلكالديمقراطلِة!

السوفلِتىالافلَصادمل!سلِمالَىفىفإنهالواكَع،وفى.نفسهالسوفيلَىالنظام

أنفقطليستلَوقعأنلِمكنفإتتامتتاهية؟يطرلقهالأسوالَىلثمَعُفلِهالذى

بطريقةوجوده-أيضئا-ولكن؟البلِووقراطىالللللوكخواصكلتوجد

فإنمضَلَماطولِلةمنذ*فلزةأ64111!!)38لافجأوسكارئتبأوكما.غامرة

11؟الا!صاليةالحلِاهَعلىالبيروكَراطيةإسباغهولالدنَعبَبراكيةالحثَلِقىالخطو111

منمقلَبللعه11،.ا-90المواودأ()صلَخصلِصملللالرهاسلَحالهَوللِس

167(.ص4911،-فلِتدنى،لنَملثر

)لم1991(.موللودليسفىمو(،-)وينتروببهالمحامالتىالمسوحانظر)!!
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Theالظلىا!لصادد- shadow Economy

وئِعتبرلالقتصاد،اللملوفلِلَيهللَحللِلْالأساليبأسالدهًا،النهجهذايُلعللَخثم

لِوجدأخرىنظمعلىأيضًاينطبقوهوالأوامر.اقتصادلنهجناجحًالواءْ

لمجلَمعالْمابعضفىهو)كماألاقتصادفىلسلِالبلىاللَدخلمنكبيرثثرفلِها

هىاللملوقيهَلم!ليهأواللللوكَلِهالحواقزأنهى!لفكرهَالمعاصرهَ(.الإسالميهْ

لللخطيطوجهازهالسوفيلَى(النظامبهانصورلكىحقا؟لَعملالتنىالوحيدة

وفى.للنظامالاقلَصناللِهالملنمكال!حل!قىملَفاؤلَهُبدوجالأالذىالمركزى

منأنهبذلكونعنى-لَمامًاهخلالفهبطرلِقةجثًا"يعمل.كانالنظامفإنلحميقة؟

ااbla،11مئلكَانونلِهَغدرلكونهاوغالئاالرسملِهَ،غيوالألوالَاطَحخلخل!

لثلبيههَأخرىوأجهؤهctokiachَأوالصللتكلنَمفوناللَألَير(،أو)النفوذوتعنى

المستلنَلهدبالمقالهَالأمرهذافىالعملبدأوكَدالولل!ى.النظامتعؤزبللمدويأ

لبولَلِكبلِلركلَابملركُئبفىذلكواستمر)7791(،،لجروللعمالىكلنزابها

وينيسكىوجان1(89)هًروتالنهدوبلِلر1(،9)88هوييتإلوارد1(،)399

11،الخطهَ!خوافهَبعنوان891(،)هرولَالنهدكنابفإنوهكذا1(.)889

النظام11بعنوانالسسوفيتىالنظامعن)8891(هوييتمنلنَالتَوالفصل

النظامفإنفعللِا؟لللَفكيرالطرلِقهبلالكللِعملصمِّمكماالسوفلِثَى،الاقلَضادى

الرئيسىالطرلِوَلمهوكان،والمشتكلفَعفيناللل!وداءالأسوا!لعووضالنَانوى

سلفاخْصصنأقدكانلَاريماواللَنىوالعروصْ!،المواردعلىلحصول

ا؟اla،ا1ا"النفوذايُسلَخثمكانفلكمنوبدلأأبذا،سُدهلاَلَملمولكنهابالخطهَ؟

الإضاطةالوظائف(1أصحابولِلمعمح!المطلوبهَ،المدخال!جملىلمححصول

11moonlighters"نقدى،بمقابلالإنلثلاءاتبخدماتبالقيامالصغلِرةللمؤلسلالَا

كاتلَأالذىالكبلِروالدوروهكذا.الولللمىالنظامبهلِسمحلمالذىالأمروهو

اللخطيطفظام.فىالنغرالَأإصلاحفىالرسملِةغيوالآللِاتهذهلالعبه



نظامشكلالأواموفموذجولِإخذلْددلِره.جذأالصعبمنأموالمركؤى

.نسبئا.صغل!رهَالنَغرالَأأنضمنيًا.يفلَرضفهوولذابجثلِة؟الرسمىالتخطلِط

لَصفماالتى)3991(بولَلِكنظبروجههنجدالملَطرفالآخرالطرففىْأما

معومتعالِلقَهرمى،محَالنهىمخططلاقتصادمؤلِفكؤاقعالطعوفيتى،النظام

منالسويَاجانبىكلاعلىمشروعهَيخرتصحيحيهَوإجراءالَأمخططفشل

الاقلَصادأن11بولَلِكاللمئتتجالواقعوفى96(.)صوالاللعلَهلن"الإنلَاج

آخونظامأىعنألللالمئامخلالفهوبلمخططاْ؟اكَلصناذابِكنلمالسوفلِلَى

فعولكنوملثَمَؤَه؟ومنلَهكللظيمهفىمُغاللًانظافاكانحلِثالتاويخ؟لنَعهده

96(.)ص"سوقياكلصادِنظامكانفمدذلك

أنههوال!رهَ،هذهبصثدالملئمكال!إحدىكاتلَمالنظوىالململلَوىوعلى

منأحيا!الًحَللدنتْثَد63كاذ!ؤولثمة،!أ؟،مل!:،الظلآللِالَاكانطَابلِنما

الخاصهَ،المكاسبلثحمَيىَياسلَخدامهالسَمحفكانتوالللطليى؟لتخصلِص

معوكهَأولالبهلَاجيهْومخفضبةعكللمية،نلَائجلهتكونقدلطولِقة-بهذهواسلخدامها

الأفقلِةللمعلومالَألتفقكللِؤدى،لتخططعلمفىإنه:الثَولوحثَلِقه.للنظام

حاولودد91(.ص1991،)أويكللعونالموكزىالتحكمإلىكبيرهبثوجهَ

لِلعممىمالِتممالذى"الظل!ا!لَصادبينياللَصِيزالملللالهَهذهحل)8891.اهَوِلِلَ!

Gossnabوالفنلِة(والمواردالخامالَأللوريدلث!وله)لجنةGosplanالثولة)لجنه

الذىالثانوىا-دلصادوا،أفضلأداءذالِكونبأنللَللمحْللنظامبطولَىللخطهَ(

للملعًاالصغلِوهَالمؤللسمات!يهبَصنِّغوالذىشخصيلأ،مكالدهبآلدافعفلِهلمحكون

يقراللَىالصعوبهفإننلكومع917(.)صالربحبمصدلبلِعهالكىإضا!لة؟

هذهلِلللتبعدلافللَحفيؤالرأشماللِهَ؟الاقلعَصالياتفىكماأنههو)هَوِيلَا(بها

الاقلَصاد.لمحفلِدبالفعلواللىاللَصبرفات
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الأوتدراطىألاثدصادْعلمير:عامةنظره2-

لالئهصادالبدلِلهللمناهـججذامختصرتخطلِطىوسمهولدلبقهاكل

الأبوابفىهذاولل!للِجرىئلاولها،لجبأمووثالثههَولِثضفنالدكلَالورى،

هى:الأمورهذه،النَاثىالجزءما!ْالباكلهَ

أكنَرالنَروهَأوالدخلْلَوزيعإعادهَإلىالدكتالَوولِهَالنظمتملِلاهل1ا-

هذاعلى"تعملِمالَاأىإضافهَلِ!نوهلاالدلِمقراطلِهَ؟االلظممنأكَلأم

إعادهلَوزيعؤجودالواضصحمنالبدانِهَ:فىكَولهلِمكنواحثشيءالأمر؟

المؤلفلِعرضهالذىالنموذجومناللنَللِوعلِة.الاقلَصادلِةاالأنظمهَفىهافل!

كلأن-أيضًا-الواضصحمنأنهثجدالَانىالجزءفىالسلِاسىللقطاع

إعادهَمسألةولصبحأصدكَائهم،علىالتزوهلَوزلِعيُعئونرلِينالدكلَالَو

!لر:الرأسماليهَ،ابخلللطويهَبالنظميسمىفلِماللصنَلكالروئلِلللئاسبئااللَوؤيع

يلَناوللذلكالجنوبلِهَ؟كورلِاأوشَلِلى،فىموجودةكانلَأالثىالتظملالك

اللضَصوهَلَوزيعلُعلِدونالدكلَاتوريونكانإذاعماالعامهَالملللألهَالنعابعالباب

اكَلَرحمعالنظملالكإلىخاصلهَإلنَلارةمع.الديمقرالجِه،النظممنأكبربدوجة

لفولَىبدوجهَالتوزلِعبإعادهَفعلايقوهونالبلِكلَالَوريينكلأنوهوعامنظام

مناسلَلَتاءللِس!السلطويهالرأسماللةالنظموأنالدلمثَرأطلِالَأ،بهلقومما

دائفالَوجدبأنهالانى،الجزءفىطُوِّرَتْالَىالفكوةمعهذاويلَواؤىفحلك.

يلَحللاللابعالطبابويبدأالدكتاثورلِه.الطمفىتُدمَعالنالىمنطبقهَ

المحيالغهتجحوى11أيضئانَانيةطب!ةدائفاهنال!إنَّبالدولجوهرى،

11.لهاالدفعفى

طرلَىوهوألا؟المؤلفبهقامملللحأعمللمنلِظهرنَالبأمرهناك

الشيوعيه.الاق!صادياتعمل

لِتتاولاالشلِوعى؟االاقتصادفيوالركابةالقلِادةنماذجلَلَوافىاكلِفنا2-

منبهااستشهدالطى)لافج(لالميحالَا.باتبحاعالأمرهذاوالعالنَلراللَاسعالبابان
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أنهاوهىالاقلَصادلِالُا،لهذهنَالثَهسمهَعلىوتركز1،64911)3891كبل

"!الذى،البيروثراطىللسلوكعاماتموذنجًاالمؤلفاسلَخدموقدبيروقراطلِالَأ.

نماذجتوجدبأنويثَضى8291(،،وينلَروب-)برلِتونقل!منوُضِعَ

النموذجهذايسلخدموعندئذواحد.نموذجفى-الظلواثلَصادالأوامرا!لَصاد

الللللطهَدورمبر:الاقتصاللِالَأ،هذهعملبحصوصاكغاؤمنعددلحل

فدْهوميلمركؤلا،يُخَطَّطالذىالاقلَصادعملطرلِقهَكْىالسلِابلللِه

إصلاح.الصلِنلِوناشظاعوكلِفالوك!،بمرووتلَحجرأقإلىالاقلصادلِالْما

ذلك.تحقيىَالسوفلِي!لِلنللَطعلمبلِنما،الحرةالألللواوَلممعملَملنللِناطصادهم

الذىالدوراماافهو.:فلِهالنظرجلبماالذىالأخلِرالموضوعأصا3-

ها11الأفلَصاد؟بهايعملالتىالطرلِقهَفىللدكلَالَورالسلِاسلِهَالسلطةلالعبه

المؤلف،بهكَامالذىالملرحوفى.البابهذابدايةفىألَلِرالذىالسؤالهو

كانولذا(؟الأسوا!أ)فىاللَنقلِذبملنَعكلهَالاهلَماممندليليوجدكانأفهرأى

للقلِامالأسوا!اخالنهأأخوىألس!وجودلإمحانلِهضئلِلاعلباوألِضئايوجد

الظل،اقتضادبنماذجيلَعلقفلِماوالجثلالخطفنقاطوبعضبالصفثالَأ.

أنالسهلمنلذا.لَلكالعامةالنخئروجههَمنملَطرفهصلِاضكالَأمجردهى

ألِدلِمرفعواماإذابنجاحالاقتصاديديرأنالدكلَالَورالَمااستطاعةنسلَنلَج

سلخلَفىالحالهَ،هذهفىالحرهَ.الأسوا!بإقامهَالسمماحبذلكونعنىغه،

بافلراضلَلَمالصثلكلهَ،إؤالهَولكن؟البابهذابدالِهفىذكرناهااللَىالمشكلهَ

مملَاؤ.هناكصمادىأداءلمححثَلِقعلىْالمثَدرهَلديهملَكونقدالدكتالوولِينأن

الذىالأوامرا!لَصادفىإلاواردغلِرببلللاطهَوهذاأخوى،وسائلخل!

تزودنأذلكومعسهلأ.هدفًاتظلْاللَىالحوافزمسئهَفىساذخاأمرَالِعلَبر

ملحل:بأنفلدسهم،الكفاءةْأجر11لنموذجالروادعملهولهذاالجوهرلمحطالاستلثاء)،(

علىلالطلاع4991لعامكتابه)انظراسلَجلللزْوجوزلِفما(91AO)باولزصمولل

والعمل(.نظرهوجهةمنالسوفللىالنوعمنالاقلصعادلا!لملنَمكلا!واض!حعرض

واض!ح.سلِاسىاكَلَصادمنظورناحيةمنوليسهَبصورهَعملهمعنيختلف.الحالى
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هذالَحقيقبهالِمكنجذا،بسلِطهَبتلِهَالمعاصبرهَالاقلَصاديةالنظولِهَ

"لحلللنظامالأوتوكَراطيةَلالئهثعك!الكامنةالمقدرهخل!منالمملَازالأداء

الدنفلِذْ.مدنَعكلهَ

علىفالطلب)6-ا(.الشَكلفىهلا،الأساسىالمنطىَضُووو!د

كانلَاقإذاطثا؟المتحنىالعمالهَوْعرض!"،المنحتىلصورهالعاملهَالأيدى

لمملِكونالحرالنلعووَلم.فىاللَوازنفإن!لنلفلِذ؟فىمكلفهغلِربطريالةالعقود

ذلكوهع!أ.واللَوظلِفث*ألأجوِرمعدلبموالطلبالعرضلَثاطععثد

هذهولَحتلنانى.البابفىنوكلنَ!كمامكلفااللَنفلِذلِكون-ماغالبا-

9)4إللطتيجللَزوجوزيفلنَنابلِرو-كارلوضعهكما-الظروف Aفإنهأ.(؟

الخاصهالمتشآتأنكمامحددةالوظائففإن؟للعملالحرالسولَىفىحتى

أعلىأجوؤاسلثفع)اللَهرب(-الغلث!عملياتلَمنعولكى-الحواللمطوقفى

لدأطععتدالثوازنولِكونالسولْى.Clearلصعفىاللَىالشركألالالكمن

عندأىالعملهعلىوالطلب6-أ(الشكلفىNCC)ملرالغلنَ!عدمحالالا

!طهعنداللَوظيدتمعثك!5الأجورمعدللَ!اطع

بمشكلادألِضئا،-الخاضالعملللمولَىلِلَصمْالاللذاللفكيرويطرلِثَه

عبنالمعلومالألطقصهمالأعمالأصحابإنإذوالحوافؤ؟ْبالمعلومالَأتخلَص!

هذهعنللكلنَدفالصحلِخالجافزنِنثَصهموالموظفونموظفلِهم،أداء

لَتم،المشكلةهذهالخاصةاللنَركالَابهالَحلاللَىالطرقوإحدى.المعلومات

لللنَلوكه."ولاء"لدل!ملِكونأنعلىالعامللِنلِحفزكفاءهأجردفعخل!من

عالفا!فىلوجدوالحوافؤ،بلمعلومالالَتعلىممنَلايهةهشكالروهناك

بينهنَلاً:(،مكلفالتتفيذبأناعتوِفَما)إذاالحرالسوقاكَلصادفىأخرى

والستدات،الألمعهموحاملىالمنلنَمالَأمدلِرىويينألععهمهمْ،وخملهَالمدلِرلِن

الجلِدالملللحإلى،"الم!)انظررأسومصادرالمنلنَلاتمثيرىوبين

4991(5لإسلَجللِز،
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لَحلسلطرهالمعثلِهَالصتاعةأنوبافلَراض-الاَن-افلَرضناوإذا

فىفمنلاألِضئا.الوظائفألَحددكَدالدكلَالَوريهَالنظمففبىسلِاللعلِهْ؟دبملَالَورلِه

توزلِعالسوياوليستمَررالتىهىالحكومهفإنالسوفلِتى،النوعمننظام

لِثَومونالا1موظفينالحكومهَلَريدالخاصهالانَدركالاوصر،الوظائف

لكى؟الغشلَفسلِركبلِرةبدرجهَلِمكنْالدهيالَىهذافيأنهإلا11؟غلقَبعمللِالَط

فىالكافىالحماسإظهاروعدمللحكومه،الخاطئوالنثد،اللهرلِبلمحلفدمل

فىمذكورهو)وكماالحؤبلرأىوفقًامهمًالِكون*أخودنَديءأىأو،العمل

)الذى"ثه!ملرللموقىغيرهلَوازئاأجرًاالحكومهَلعوضلذاألِدلِولوجلِلَه(،

فىاللنَمركاتقخلَارهالذئ9*مل!الشىِءففلل!لِكونأنالضرورىمنليلى

(.لحظهبعدالنقطهَهذهإلىوسنعودالاص!السولى

العملسوقفىالوظ!ئفقحديد61-أ(شكل

الأجرع!

!عل!علمحالةْ

54

فلِهغثىلامموقفىالأجر!ص!---منالمصوض

!ألصضلَواةاي*!ر

لديلةي! L-ء11*
4!ه-ألعمالة?ش

فيمكنهمللموظفلِن،البديلهَالفرصهَلكلفهَيملرالعرضمنجنْىكانوإذا

هذهفبئالريعلِهَالعوائدفإقلذلكبديلهَ؟وظلِفهَفىكا!أجؤالِلَثاضواأن

لمل!لكى)6-إ(؟الشكلأخذناماوإذاثا.المظللهَالمنطقهَفىلُمَل!الصناعهَ

الآخر؟البديلأماالولاء.أجلمنالمكاقآلَالَمل!ثهفإنالللموَفلِلَية؟المتلنَلأهَ

3فإنالعامله،للأفِدىألمححوهَالسوقيمنل)6-ا(الشكلكانفإذا
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لِحلوالذىلدنلنَلأهَالخاصالولاءمعالغلث!لردعالضرورلِةالعلاوهَلَمل!

الماركللفِة.للدولهَالولاءهحل

للغالِهْ،المحبللطهَالصودبهَهذهفىالألنَطلاءمن.كلَثِرسُكَ!دوبالطِع

اكَلَصادبينلَفرِّقاللَىالأخرىوالعمليالَأالمؤلسمالَما،كلئذكرلَمْفمثالذ:

والمنافلللهَ،الخاصةالملكيهَذلكفىبماْالالنَللَراكى،والافلصادالحر،الطمو!

وللحفاظللاطلكاراتوحوافز،الملرأسسوقأوعمللِالَماالمؤلسعالَأ،بلِن

غالبلِهفىلأنه؟وذلكوهكذا.العملاءمعوالعالثالاالنالَج،جودةعلى

لصاولكنالحره؟الأسوالَىكفاءهَسبلاالعناصرِهذهكللوضِّحاللحليال!

فلرالَماناجحهلَبدومنهاكلَثِرواكلَصادلِالاسلِاللملًا،لنَعائعهالدكلَالوولِةْكانلَا

هذهكلعنلِلغاضىأقلهالمفيدمنبأنلِعلثدثدالقارئأنلدرجهَطويلهَ

لَكونالنظمأىفىوهوواحد،سؤالعلىفقطيركزوأنللحظه،العوامل

انخفاضئا؟أكئزالولاءجمال!وهَ

حجمعلىلَؤتزاللَىالمعلرالأمنعثدهنكلِكونأنالملَوكَعومن

الموظفلِن،مراكبهَعلىلثولهَ()أوالمنشأةمقثرةفلكفىبماالولاء،علاوهَ

.(الملنَمروع)أوالمنلنَلأهَخارجلمؤظفينوفرصالغلنَ!،لردعالمتاحهَوالعقوبالَأ

التللِه:الافتراضالَالِمَلَرحالأموربهذهوللاهلمام

الدكلاتوريهَالنظمفىأصغولَكونالغثَنلردعالضرورلِهَالعالوهَإن11

الافلَراض.هذاتبرراللَىألللبابسكدهَولَوجد".الحرةالمجلَمعابَكىعنها

)فىالخدةالوظائفمنكلَثِرفىالتظامللَحكمالدكلالَورلهَ،النظمفى-أولا:

أقلفرصالفردلدىئكوقلذا(.الوظائفكلحرفيااللدلابقالليلوفلِلَىالالَحاد

مؤسسهَفىللفرديتاحعما.الحكومهَ،عللِهلَسيطرالذىالنظامخارج

الدكتالورجهَالنظمفىبالفصلاللَهديدلِجعلوهذا.السو!لمتظامفىرأسماللِهَ

ولِبلِن،النموذجمعمادلالَا.النَامنالبابولِقدمالملَضمنة.الصَخلِواتبعضفدَطهناك)كلة(

أكلَؤ.بلَفصلِلالمعغلرا!هذهدور

14؟



نظامعادةلوجدلاناظ:وأسماللِهَ.هنشاُهَمنالفصلعنجذاعقوبهْقاللليهَ

يلَهملكىالموظفإللِهلِلجأأنلِمكنالدكئالوولِهالنظمفىمطلتقلقانونى

لدىنلِكللذاالخدمه؟منالخطأالفصلص!:الألنَلياء،هذهبملرالحكومهَ

الجهازفإنوأحْيرًا؟العقوبالَا.ولَطبلِقلتحسلِنأكبرحريهالأولوكَراطيلِن

السابق(السوفلِلَىالالَحادفىالأخص)وصطىجذاملَمكئايكونالركَابى

لَوجدالتىللكعنالإنلَاجيةالمؤلشمالاعمللِاتفىملَزالِدةبدرجهَوهندمخا

منهاكليقوىالنلاطَهَالآنَارلَلكديمقراطلِهَ.دولةفىمنشاُهَأىداخلفى

النظمفىالمنشأةداخلالغلقلردعالمطلوبةالعالوهَلْخفلِضفىالأخر

الرأللدماللِةهالدلِمقراطيهَالبالدفىبنظائرهامقارنهَالدكثالورلِة

علىفتثَصهلاالنظامأدق.هىالأولَقراطىللنظامالاقصلادلِهَالمعضلةإن

علىقادرفعلهَخوافؤنظابملخلىَالضروريهَالأدوالَاأواكيالَاالإطلاىَ

المحكاف!آلَما،-.الدكتالَورنِةفآللِهغلئا؟لِقلكماالإتلَاجلِهَالجهودلَلفدجيع

ذلك،عنفضالذهائلهَ.تبدوالغرضلهذاالمبَوفرهَالركَابةوأدوات،والعقاب

الطاعهَلَأكيدببساطهَهئلينل!الجهاؤهذاوظيفهَفإناللَفسير؟هذاعلىوبتاءً

فإنذلك؟لفهمِوبمجردالموظفلِن.ولاءعلىحأالحصولهىولكنللأوامر؟

بثرجهَلَخفَّض،الساذجالأواموبنموذجالمولبطهَوالحوافزالمعلومالَامشكلهَ

أملأوضحقؤون،ببساطةاللَعليمالَالِتبعونلاالولاءذووفالموظفولىمعقولهَ؟

الاعلَمادولمكن،العقابمنخوفاومنضبطونعطالِا،علىْالمحصولفى

التظام.أهبافللَحثَلِىَبعضًابعضهممعللتنافسعليهم

النظم:معظمعلىلِنطبىَلللَوؤضتَحَالذىالأساسىالمنطىأقورغم

ففىتخلالف؟المبدأهذاتللعلَخث!مالتىفالمؤلسلالَاالأوتوكَراطلِه؟الاقلَصادلِهَ

أل!يعنىالوظائفحجزكانإفريقيا،جنوبفىالعنصرىالفصلنظام

البيضللعماللَحجَؤأئاللبلِض"اكانلَماالتصنلِعثطاعفىمعينهَوظالفا

لَىالسوفىسائدًاكاقعَفَالالضجورعال!وةلذلكنتخهَيكسبونكانواالذين

المرورتصاربحنظاموهوآخر،نظامهناكيُستخدموكان.للعمالةالحرة
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يمكنِهملاوبدونه،لَرخلِصإلنىالسؤديحلَاجالنظاملهذاووفقاا.11

للنَلْلَبَهكانالذلِنالسودوالعمل5الصناعىِالقطاعفىوظلفهعلثىالحصول

وظائفهممن.طردواالذينأوالنطا!واسعلحدلِدهكانولذىبالغلنَ!،.فيهم

فىالحقلِفمَدونوباللَالىْلرخلِص؟علىالحصولفىالحىَلفددون-كانوا

11لمللِئهْوظيفهَعلىالحصولهوالوحيذوالبديل.الصناعيالقطاعفىالبقاء

ومرة)6-ا(.اللنَلكل*قىمنخقضبأجرhomelandالأصلىهوطنهمفى

أداهَالبلِضالعملأصحابلِعطىكاناُتهليدواللَرخيصنظامفإنأخوىْ؟

للللتطيعونالآعم!ئهـصحابفكاناللللود.العم!انضلاطللَحقلِىَقويهَ

كُئَه.ا!ناعىالثَطاعمنألِضًابلالمنلنَدأة؟منفقطللِلب!بلطرد،تهدلِدهم

لمجمَا)6!-ا(الشكلباسلخدامنفسها،بالطولِقهَالتوخلِصنظاملَحليلويمكن

علكخالفهىالعنصرىِ"،الفصل11فىالعمالةسوقمؤلدساتأنغدا

ح*-3منحنىموكَعلَحددوالتىالسوفلِلَى،اللثللِوعىالنظامفىالموجودهَ

الاتَلكل.هذافىالأجوعالوهوحجمالغلن!(عدممع)العوض

السلطهَاسلَخدامبهايمكناللىالطر!ْبعضلَبينالأملكهَوهذه

الطللظهلالكولَللللَطيعالاقلَصاد.كفاءةللحلللنِنالأولَوكوأطيهَالسلِاسية

لقوىرلِعشكلفىناجحةبطريقهَالحوافؤبلَوفلِرذلكتفعلأنالأوتوقراطلِة

ما-أحيائا-أخرىناحيهومن.والانضباطالولاءللللوكلِاتيلَبنوالكى،الغمل

لاذلكولكن؟الريعئلئرزالتماالكلَالَورلِهَفللِه،الهدفهذاآللِالَألَفلنَلل

الحؤلاأنوبافلَراضفمنَلاً:الاقلصعاد.ولِلَعنَرالث!كثالورأهدافلخدم

مقالللْددمكانلَأالوظائفأنلدرجةمالطولِقةاالفللمادالللابهالشلِوعى

فإنلذاالحدلليالصي؟الولاءعلىالحصولمنأكنَررشاوىعلىالحصول

الموظفونلِللثَاهااللىالعطالِادصفزال!ها)6-أ(الشكلفى3المنطقة

فىنوكلنَ!كماالممابلفىعلنِهايدخصلاللىالرشاوىكميهَألضئا)وسلَصف

الاقتصاديهَالكفاءةوسئتهارسيالدهىِ،ولاءلِلَولدلنولكن(التاسعالباب

.النظامويلَثوَّض
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تضوأملمحشماعداللدهياسيهاللالللطهكانلَأإذامايدررالذىماولكن

ا!لِاروهفاجأة.الإطلاىَعلىواضحهَليس!الظروفإنالالمحتصاد؟

ونهالِهالندظه.هذهلَوضح991(ا-ا9)98الفلَوهَفىاللنملِوعىالاقلَصاد

أرقامكانتالذلِنوحلَى،بالمفاجأةالمراكبينمعظمأخذلَأاللل!عوفيليةالشيوعيهْ

الأمرحدوثبعدإلابذلكالتنبؤالملتطاعلَ!مفىلِكنلمهتشائمهَ؟لَقاريرهم

عاممنذاادائمًالَنبؤاتهمهحلِطفىالسوفيلَيهَشلِوعيهَانهلِاركانإذاإلاإ

فنىالعنصرىالفسصلنظامفهالِهَعنالدثيءنفدىكَولولِمكن1(،17

التاسعالبالأأما"،العنصرىالفصل6عنالئامنوالبابإفريقيا.جنوب

اللَساؤل.هذا.ننناولنماذجاولِقدماناللنَللِوعيهَعنفهماْوالعاشر

خالمه

الاهتمامأفاقلَصاللِهَ:نظروجهةمنلبابهذافىالمؤلفا!لَرح

الأوتودراطيةالأشكاللكونأنإهكانهوالثكلالورلِهللن!بالنسبةالأساسىْ

الثيمقراطلِه،لنظمفىكاثتاللَئع!لالكتفولمحتكَدفلِها،الاقلَصادىللنظام

الاعلَمادهذاكانوكَدالاقلَصاد.وكفاءهَالاكلَصادىالنموبتلثلجيعيلَعلقفلِما

اكلَصادىكنظامالشلِوعيةمنبلخوفالعلنَمولِنالقرنبدايةمنذلِلَكروكابوسا

فىفلكواملْدادالنَالتهنِنلِالَأفىهلالرطاغوَلَأمنوالخوقمابالإعجابملَبوعًا

11،الآسحلويةو"القلِماللِابانلِه(1"المؤسسالأثبلْمناللَهث!لِدإلىالأخلِرهلسنوالَأ

الصلِن.فىلللنديوعيةالحرةالللمو!اوالاَنولنَليلى،،الجنوبيةوكوريا

الأوتوثَراطلِهَللنظمالمعاصوةالاقلصلاديهَالتظريالمحأإلىوجعثاماوإذا

لهذهالمناكَشاتمنجدَاقليلألسطجد،الخوفهذامصادرقوضيحأجلمن

التىالنماذجمنأنواعأوبعهلُخِّصَتْوقدهذه.النظروجههَمنالملنَلكلة

(،اللصوص)حكمالتوؤنِعكإعادةللثكلَاتوريهَالعلميهَالأدبيالَأفبىوُجدبَه

الأواصر،وكاقلصادالرأسماليه(،)السلط!لِهَاللؤرْلعلاعادهَكَمعوكَجمللِالَأ

لاعادهَ!معكغمللِالمحاالدكتالورلِهوهوفقط،النَانى!النوغ.الظلواقلَصاد
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دورأىفيهالدكتالَورلِةلالعبولاالأمر،هذالَناولالذىهواللوؤيع

للملفَلووعالمااللَدميرسلِاساتمنالاقلصلادلُنثَذأنهامجردولكناقلَصادى؟

فإنذلكومعالدلِم!راطلِة.خواصمنبأنهائِزعمواللىالسلِاللللِة،الكبرى

طريقهماعنواحدهَبآليةالأقلعلىفعلألَمدنالدلَصادالمعاصرهَالنظرية

خلبممن-السويأعملطريقهَفىهلياشرهَلَؤلزأنالدكلَالَوولِهَلَسلَطلِع

النماذبخفىنوقلنَتإكاللىومنضبطهَمواليهَعمالةكوهَخلىَعلىمثدرلَها

النموذجهذالَكلِلِفكلِفلِهَالكالَبأوضحوكدالأجورإ.لكفاءهَالمعاصوه

السلِاسيهَالدكلَالَورلِهَأنكيفلِصورمرتقبسلِاسىالمحتصادللَطولِو

الآخر.فىمنهماكليؤلَزوالاقلَصاد

وسِللتعيرالأساسلِهَالأداهَهذهالمؤلفسلِلممتخدمالتاللِهالأبوابْ!وقىْ

لكى؟البابفذافىؤضتّحَلَاثماللَىالأخرىالنماذجمنعناصرألِضئا

البابولِناقلقالأوتودراطلِة.الاقنَصادلِالامنلعددالاقتصادىالسلوكيشرح

الوأسنماللِهَالسلطولهالئظمإلىخاصلأالرجوعمعاللَؤؤلِعإعادةْمسألهَالطَالى

11العتصرىِالفصل11سلِاسةالنامنالفصللِعالجكماالجنوبلِلأوكورلِالنَليلى!

لفهمالطريأإحدىإنكاالشلِوعيه.الاقلَصادلِالَاوالعالنَنراللَالممعالفصلؤلِعالج

فىالحكومىلللَدخلالدنياالصلَولِالَامناللقدمهوالأبوابهذهترلَيب

قلِه.لللَحكمالسلِاسيهَالسلطهَواللعط!دام،الأعلىالمسلَولِالَماإلىالاقلصعاد

الطغاةنظماكلَصادلِالَأْإلىاللَثَدمثمالناعمالقمعبدءأْبدكتالَورآخروبمعنى

..ْالدئدموللِةوالثكلَالَوريهَ
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السابحالباب

الريحواقمَناصالتووةتوفلحةاعاد

d Rent- Seeking*!ثRedistribut، on

ممدمة

فى"المغالاة"أنكلِفعنالناسعامهْبينالشائعةالتفسيرالَاأحد

أنفكوهَ-لِلَضمنالاقتصاللِهَللتنميةسلِئًاشيئابَكونأنيمكنالدلِمقواطلِة

ووبما؟اللَرواتتوزيعإعادةعمليالَاإلىبالاندفاعابللي!1111قدالديمقواطيه

أولدللنمانكيرعلهوالموضوعهذاقذَمالذىدندهرهَ،الأكثَرالعملكان

تصنيف.أعيدالكطَباب،هذاوفى".الأهموأفول"صعودبعنوان)8291(

الخاصهاهلَمامالَهملِلَلَبعولقالذلِنو!لَوؤلِع"،"كائلَالكالَاالمصالحجماعالَا

وازداد،الدلِصواطيهرسوختقادمفكلمالالطلَصاد؟الكللِةالكفاءهَحلللابعلى

المنظركانوكلماتتشكللكى؟الفرصةلدلِهاالتىاللَوزلِعائلالكالَاعدادكبر

وتتظيماتكوانلِنوجودمع11،الريعاثلَناص11هوالعامالافلَصادى

سيا!وعلى،الاقتصاديالنمولعركَلبالكفاءهَلَتسملاأخرىوممارسالَا

إلىأصلهايرجعوالىالريعاقلَناصعناللنَ!لاسعهَالأدبلِاتفإنممال!؟

حددلتماكد1()ه39وبوزنر)7491(وكروجوأ!)679لَولوكجوودون

بلنهاوربط!لهالمصإحل!الاجلماعلهَواللكاللِفالرلع،لاقلاصالسعى

منيصبحأنإلىالأدبيالَاهذهأدتوكَدالديمقراطيهَ.الحكوماتوبلِن

الدلِمقراطهَعلىاللعرفحيث؟المنطقفىغرلِبهَاللَواءهخل!منال!كن

المشكلاث-مرلَبهَإلىالاحتكاروارتفاعبها،الاقلَصادلِةالاحتكارالَأبانللنلار

الخطيرهَ.
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للعمليالأناكدلِنكانوابأعلاهذكرواالذينلمؤلفلِنأنورغم

دطدلهلأنلِمكنالبدعلطويهَأنفكرهيحتضنلبممنهمأحدًافإقالثيمقراطيهَ؟

عَكَسَجابل-خاصهَبصفة-أوللللونفإنالَواقعوفىالاقلَصالليهَ.الئتميه

الا!تصال!يةاللمللِاسهَلعزلاللَىالقريبةالعد4فكرهَأنإلا)3991(؟بمَوهَذلك

جيدهَتكولىْأنيمكن-الثكلاتؤرلِةعنقليلا)+(الث!لِمقواطية-العمليهَعن

مُنظريهاوبيناللملِاللللِهالعلومفىخاصهَلهاتأيلِذاوكلللب!الاقلَصمادلِه،للللملِه

السلطويهَالدولكثرهَإلىبالأخصيشلرونالذلِنالاقصلاللة.العلومفىألضًا

هاجاردلللليفنأنولِبدوْناجحهَ.كمفلَاحْلننملِهَاللَوولِعيهالضغوطمماومةعلى

أنرغمهذه؟النظرلوجههَالمؤلَؤينالمعاصولِنالداعِنأحدهو)0991(،

لراللعةفْىالقدلِمهَالمراجعمن،جيدهَ!ائمهوهنككثلِوًا.أكَثمالجثلهذا

الاقتصادىكانالتتملِهَعلماءبلِنومن3991(.إبولِزوروسكىلحموئ!جى

و!اللوزلِع.إعادهَحلهَفىواضحبلنَلبمصرلِخا9911()5يوادهانيراناب

شرعلِهَأموومركزئا.قىالللمولِهَالأهدافضئمِتتماإذا11كلَابالَه:فىْلِقول

الاختلاف؟هذالحدِثالتىلذالَهاكيردخللهاالططلطويةأنأعلَقدفلا،النظام

ضدالقزارمتخذوبهلِقومالذىالعزلمدىهو.هذافىد!خللهالذىولكن

5(.)صالدَصلِرالمدىعلىالاسللدادلِهاللثميرسياسالْما

ال!رالنجاحهوالأكادلِمى،الأسلوبمنأهملِهَالأكثركانوربما

السلطويهَ-النظمنطا!لمفىالدولبعضفىالاقلَصماديهَبالأمورلِتعلىَفلِما

اقتصاديالَماخاصهح*ا،اللَصنيعحدلِنهَ)الدولباسمعامهَبصفهَالمعروفه

أها.كونجوهونج،وئالِوان،الجنوبيةوكورلِاسنغافورهَ،فىآلمحليمالثلرلَى

افىالمعاصره،الصنينفئالشلِوعلِةالحرةالدللوقنجاحفكانإئارهَالأكثر

الحرةالألللوالىفتحمعالسلطويةالللللِاسلِةالمكنَفةالدكتالَورلِهَفلِهاالَحدلَأ

الحكومالَافححلنَللكان،ذلكمنالنقيضوعلىباهو.اقتصادىنموللحقلِق

للغالِهَ.واضحًاكانحلِتَاللاطينلِه،أمريكافىالأخيرةالددنواتقىالشجويه

الكلىالاقلَصاد(1الساحْرةالعلامه091ْ9َ()5إدوارد-دورنبوسابتكروكد

هوالدشَيوعىالمركزىالتخطيطأن+:)مثلالنطا!الواسعةالثكلَالوريهَحالةعن)!(

الطلائدهَ.هىتعدلمالرألسمالية(منأفضلبثرجهَالاقتصادىالنموللنَدجيعفىالأفضل
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omicاللنَلعيؤى populism11؟ macroecoلت!ميلىمثلدولللنلياساتلوصف

حكومالَأفيهاحاولتواللَىجارسيا،تحتْحكمبيووأوالليندى،حكمتحت

الاقلصادولدلائلخل!منالدخلتوزيعإعادةصغوطفعلَلَجاوبأنيسارية

وانلهتلأهدافها،عكسيةنتائجعادةتحققالبرامجهذهأنأوضحوقد،الكلى

فرضإلى-الجامحالثضخموع!املالأجنبىالنقدعلىالقيودأدتعتدما"

!حالةبالللتفحلانتفىوالذىالحقيقيه،الأجورفىحادةلتخفيضاتبرنامج

11علللكرىبانقلابانتهىبلشيلى؟حلهَ.فىوالعنفالسياسىالالللتقرارعدم

248(..أص

للفتصادكأملالةبيرووشيلىاسلخدم10991(،عامأنْمقالهنمورغم

منيولللغكتاباحرروا.)1991(،عامالكاتبينفاتباعاللثمعبوى؟الكلى

والمك!للعيك،،والبر)ؤيل،الآرجنتينلتشملا؟اللنَلعوبيةا"الخبراتقائمة

الذينالللمياسةصانعىنفلىتشاركالدولهذهأنالكالبانويؤكدونيكارجوا.

بطريقةئوزَّعلاالدخلبأنيعتقدونأنهمناحيةمن-المللللسلهذاألَّفوا

فىوالتحفظالجيد،لالطتتصادبدليلاليس!فالشعوبليةالبلاد.هذهفىمقبولة

علىلجدلدالجيليألَىحتىالص!رداتباع11المفلَرص11ومن،العامهالماللِة

الدحل.توزيعمنليحللنِّنالأقل

الصناعيةآسيادندرقلولنجاحأددناسكانإذاعماالجثلاسلَمرارورغم

،(نلك)!عكلل!الىأم(،ألحرة)للأطللواقالمستمواسلخدامهم.بى)حس-يرجع

؟المعاصرةلثليلىفىيكونربماالكبيو،التحلل!ل!لهذاإثاوةاجمتزالشىءوأن

ناجحلللو!لماكثصادميلاد.إلىالث!كثاثوويةفثراتأكلللىمنواحدةأدتحيث

للمدرسةالاقلَصاديةاللوضيحاتلمسحالثلثالباب)5991(وادروبرلاانظر)،(

Newالجديدة Classicalالدولمجموعةمنأخرىودول،تايوانكىالنماذجعن

.الشروطتلكفىالتصنيعحديئة

Freedomءولهمؤسسة)ءكأ( Hالحريهَبشِأقمنخفضةمرتبهَالجنوبيهَكوريالَعطى

اقتصادفىالاشتراكحريةأسالل!اتؤكدوالتىمعاييرها،أسالل!علىالاقتصادية

أللالاسعلىالحبنوبيةكوريالعاليةمرتبةفرليؤرمعهدويعطى)5991(.السوق

الإجمالىالثا!جGDPمنكنلمدبهالحكومىالانفايأعلىثؤكداللىالخاصهَ،معاليرها

.(5991،بلوك-لاوسون-)جاورلتىالمحلى



نواحىأضكلبلفلِهعاكدوالذىالزائفهَ،البدالِالَأبجضبعدودلِنامى

متجللِن)لِبثولْىللنظامالسابقونالأعداءسِثممئزْألِضئافيهولذىالثيمقراطلِة،

سعلِاسالهم(.منكلَنِرعنباللخلى

كتابالَافىأيضئايوجدأنلِمكنالتلثملِلىلالبهجازالتألِيدفإنالحقيثَهَ؟وفى

11"البيروكَراطلِهاللمللطويهلنموذجالأصلىالمحهئدس!هو)3991(،أودونلِلجللِرمو

:يقولكلَبوددنُقادها.أهممنْوواحداللالَينلِهَ،أمربكالثكتالَوريات

الغامضة،السلاسا!منلكنلراللَوزيحنتائجأنهىافاصعهالحملِقهَ

أفضكتكنلموبيرو،،والأرجنلَين،أبرازيلمثل:بلاد،فى!سوةوالأقلى

المواردفإنذلكعلىوفضلأبينوشلِه.حكومةظلفىلسياساتتلكمن

أكبرهىالملكلِةتوزيحألهَ!ميفَماكلىلتخفلِفيفَميلىلحكومهَحالعاالمملَاحهَ

11366.)صوالأرجندلِنوبيروللبوافللالمناحهَالمواردنلكمننسببا

الذىاللَتاظرمنمسرووًا.لكونلنبينولنَعلِهأنالمفترضْمنأنهإلا

لينلِن.وسلِاسالَأبلِنوشيهلللياسالَابعضفعاللِاتبينأودونلِلرسمه

إلعملخاصهوبصفةنقد.بلايمر.لمالنمولَعززالسلطويهبأنوالجدل

لمححضو!دمخلالطهَ.نثائجحثىَثدوالنمو،السلطولِهَبلِنالصلهَعلىالعلمى

بمراجعةكاماإذلهذا؟ْالإحصائىالدللل1()39ليمونجى-برزورلِسكى

منفتصرهَخل!فىالبالدمنعدذامنهاكلللاول!دراسةعثَلرهالتلَى

التجاوبوأجريلَاوسلطولِهَ،ديمقرأطلِهَإلىالبالدْثُملَاوكد.ْالؤمن

كانواويينما.الاقتصادىللثموصالثحلِةأكلَزكانالنظممننوعأىلتوضيح

لصالحنلائجنمانىؤجدتدراسه.18فىنلَنِجة21لاكتلنمافالهملِلخضون

عدمعننلَائجولمحلنَلفتَخملىالسلطولِة.لصالحنلَائجوثمانىالدلِمقراطية

فىالمستخدمةالواضحةالملنل!توإحدىأ.56)صبلِنهمااخلَالفوجودْ

هو!السلطويمقابل)الدلِمقراطى"الطلليالللىالنظام11أنالدواسالَأهذهمنهج

مل!ة،بكل.بلنَلمولهىكثالدؤالل!عةهذههلرفإنوباللَالىجدًا.كَاس!لَصنلِف
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هاللَىولاصوبؤلَو،عصرفىزائلِرفلاوهالِلَى.وزائلِر،الجنوبلِهَ،كؤرلا

النمولبَشجعاهلَمامأىلدليابأنأبذابرهنلاثدوخلفائهدوكباباعصرفى

فىنجحوالمحدالرج!هؤلاءملرفإن؟ذلكمنالنقلِضوعلىالاكثَصادى.

إلىالمؤلفألثلاودبلمنالرابعالبابْوفىكبلِرة.بدرجهَاقتصادهملَدمير

بلِّنتكما".لنَلعوبهابؤسعلىلَعملدكتالَورلِالَاأنهاعلىالنظمهذه

جذاي!الاللللرالَيجلِهَهذهملرفيها!وناللَىالظربىفما،بعضالدراسة

هذهْبللعجالثتيتعلقفلِمااللنعل!منلمحللِلهناكحلألِهَوعلىللدكلاتورالَا.

كماالؤائيرىالافلَصادحالةأ()993ْهاولَؤرنجفوىوصفماودد.النظم

:أ99سعامفىكان

موبولولروهَحجمنفسهولقال-كماحجمهالدولةعلىالكبلِرالذَينإن11

وريعالدلن،هذاخدمهبىلذهبألحثلِةالمواؤنةونضااليفَمخصطَ،

السلِالمملِبنرواتبلبدفحيسطخدمهلموبو!خاصسبلممىتمويلالموازنهَ

لخنالممبدَىوالريعمسدمر،بيفَمكلويعرهمعللِ!،لِطَمدالذلِنوألضباط

ألبلجيكلَركهاعلْدما؟عليهكائلَامما%ا"ألطرقأصيح!ودد...ألداخلى

أله!دزوثد6%......ألحمَلِمىيوضعهاالمسجلةوالأجور5691جمام

135(.أصهالآنئزرعألبلدمساحةمنفقطا%حوألى

الططلطولِهَ-الرأسمالطِهَالأنظمةأن:النظريةالحالةفىآخرعيبهنالق

وادوروبرلاأا)819أمطللدينألسلَتاوللَهاكد-الافلضادىالتموسُممهرّ

بهاكاماللَىالاقلَصادىاللَطوودرالعلهَفىمؤخزاعليهاؤكِّزوقد)5991(.

البارزةالتصليعحدلِنَهَالبالدمقكلَنِرًاإنويقال.4()399رولمحويكدانى

لافإنهاكافيهَ؟بدرجهسلطويةأنهارغم،ولَالِوانوسنغافورهَكورياخاصهْ

اللجارهَ،كلِودمنملَحررًاللِسفاقتصادهمالحوة،اللللوقنموذجتتاسب

ذكرهلماووفقا+التصنيعبعمليالْمامكتقهَبدرجهمنلثلغلةكانلَاودولهم

)بالنسبهَللحمايةالفعالالمعدلمتوللعطفإنكورلِا؟عن)3991(رودريك

7891عاميبن38إلى91لأ3عام03%منارلَفعكط(المحليهَللمبيعالأ
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الحمايةالكؤريةالدولةاللعتخَدمتوكَد24%...إلى0791عامفى!بوطبعد

الفرديهَإ(،)للشركالَماتصديريهَوأهداف،انتقائىائتمانىودعم،التجارية

11الأسعارعلىوالسيطرةلصدلريه،وإعانال!ا،البتوكلقطاعالعامهَوالملكيهَ

ملر:نجد،فىالملللثخدمهالللللِاساتأدواتفإنذلك؟علىعلوة22(.)ص

،الاقتصاديالنم!لحقيقفىجدًاناجحتينكانتاواللتينسئغافورة،أوكوريا

كْىاكلَضادىنموتحقيققىيائبللةيدرجةقشلتالثىلالكعنتخلالفلم

حصصهىالتساؤلموضعوالللعياساتآسيا.وباقىوإفريقياالالتهينيةأمرليكا

والملكيهَالضويبة،لإعفاءاتواالائتمانيه،والإعاناتالاسليراد،وتراخيص

وهكذا.002..العامه

هؤلاءهنسواء-الدراسةهذه2فىغيابل!الؤاضح-منكانماأما

ثوعهفىالأقلعلىالدكلاتوويهبينارلَباطيوجديأنهل!عثقدونالذلن

عكلىيحاجونالذينأونئكمنأو،الاقتصاديوالنموالسلطوىتالرأسمالى

بعضاثخاذاليابهذاويحاولْ.ملائمنظرىمن!ظووهوفكان-ذلك

ألسل!علىاللظممننوعأي:المؤلفويتساعل؟الفجوةهذهلسدالخطوات

-النظمهىهل-لللَؤوهَالتوزيعإعادهعملليةفىأكتؤيشارِكأنيتوقعنظرية

لَغوقالديمقرأطيةالحكوماتأنحقًاهلالث!كئاتورلِهَ؟النظمأمالديمقراطية

علىللحصوللمسعىأوالتؤوه،توزيعأنشطةفىالإفراطبسببالنمو

منعددفىالتوؤيعإعادةتوازنمستوىبفحصالتحليل.ويتقدم؟الريع

-ميلتزرْألننموذجإلىالمؤلفوينظر،للديمقراطيةانمعووفةالنماذج

لدخلالتوؤيعإعادةعمليةعنفيهتحدنَاالذين1ِ(819)ويتلئماردسكوت

ونموذج،mس!!ة،4الوسيطالدخلإلىولروم!ثب!الملَوسطالدخلمنالناخلا

لبيترالاحتمالىالتصولِتونموذج)8391(،بيكولجاوىالمصالحجماعة

ماذاعن،المؤلفيسألعندنذ)5"9!901(.هوريل-موليردلنيللِ!-كوفلين

دكتاتورتولىهاإذاْالنماذجهذهمنكلفىالتوؤيعإعادةلمطللوىسيحدث

فىلوقعهيمكنأكنرتوؤيغاأنل!لفلحالحالاتهذهكلفى؟الحكومةمهام

شرحئاالمؤلفيقِترحالنتيجةوبهذه.الديمقراطيةظلفىعلهالدكتاتوريةظل
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اللثَعرحهذاالسطولهَه-الرألللماليةلالنهظمهَالمملازالاقلَصادىللأداءلجملِلا

اثَلَرحين:منيتكون

التزوهَ؟لوؤيعلعيدلالأنهاللِسجلِد؟أداءذاتالافلصادلِاتهذهأ-

ذلك."لَفعل"لأنهاولكن

الجماعالَمالَجاهللِكونلِحدتَالأفظمهَهذهحلة.فىاللَوزلِعإعاده2َ-

..،الاقلَصادىِالنمومنخاصهَبدرجهلَربحاللَى

فوزيعةوإعادولديمدراطيهَالدكداتورية2-

للحكوماتالتوزيعإعادهَلالَجاهاتالعامةالمقارنهَالفصلهذالِلَناول

لِلناولفإنهرسمئا"دللِلاًءلِقدملاالمؤلفأنورغموالدكلَالَورلِة.الدلِمقراطلِة

الدخكتوزلِعإعادهإلىالدكتالَوريةالأنظمةلميل11بسنِط:اكتراحعنولِدافع

إلىبالرجوعاللَحللِلويثدمالدلِمثَراطلِة"،الأنظمةلفعلهمماأكبوبدرجه

نَمةالنموذجهذاوفىالمنافسهْ.مقابللالثحتكارالمعيارلِهَالاقلَصاديةالنظبرية

منحنلِابوأن!التتافسلِهَ،صفاعالَأإحدىعلىاسلؤلىالاحلكارأنافلَرأض

لفلَرضهناتلَغير.ولمال!لَكرمصلانعالاَنأصبحتللمنلنئاتاللَكلفهَ

اللَغلِرهذاوأنالديمقواطيه،الحكومهعلى11لِسلَولى11الدكلالورأنالمؤلف

الدللياسالَاأمالعامهللسلعدلعواءالدنَععبلَفضلِلاتأوالتكلفةعلىلا.لِؤئر

علىلِدلللولىاللِدللارىالثكلَالَووأقْالمؤلفلِفدرضذلكولتصويرالعامهَ.

أنلمجرداللِسار؟إلىأواليملِن.إلىتتلقللاالسكانوتفضيلا!الأمور،

ذلك؟مننتأكدولكىدكتالورية.حكومهَمحلهاحل!كَدالدلِمقراطيةالحكوههَ

للحصولاليطلارلَجاهلِلَحوكواالملوكَعْأنمناللِميئيينالمواطنلِنبعضفإق

اللَغيرا!هذهفَمِلرْالقمععمَلياتلِتجنبوا؟لكىأوالدكتالَور،منمحاباةعلى

حدولماهو،الافلَواضبهذاالكالَلا2سِملَبعدهومالللحليلبالنسبهَذاللائئمأ

منالعامهَاللللياسالَأفىتغلِيرأئغلِابفىالللمكانلَفضيلإتفىلَحولأت
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أنهويالطحظوأعبائها.الدولةمنافعلَوؤيعفىلغييرأىأوالحكومهَ،جانب

وكَدسيحدلَأ.الذىماالواضحغيرفمقالافتواض،هذاإلل!اطحالهَفى

سلِاسالَأسلِعارضونالمواطنلِنبعضبأنحالهَيشكلأنللموءلِمكن

السابقهَالثلِمقواطيهَالحكومهسياسالَمائفلىهىكاننَأولوحتىالدكلَالَور،

للحوكواأنالآخرلِنمنلَلَوكعأنلمجنولكندكلَالَورى؟النظامأنلمجرد

لدللداندهَالانتمَلأنلِلىفيماببساطةسيفلَرضلذلك(.المضاد)الاتجاهفى

لوجودوليلل!الحكومهَ؟سلِالللهَفىيلْغلِلِراتلِتعلقفلماللمالمعاؤضةأو

بذاتها.الدكتالووية

مافإذْا"؟المقارنة"معياروهوكهذاقحللِلإجراءسصدآخوأمووينلثلأْ

النظملَفعلههماأكنَرالدخلقوزيعبإعادةلَقومالدكلَالَورلِةالنظمبأنفيل

المعالِيرأحدابماذا؟ام!ارنهَهو:الواضحالسؤالفلمللِكونالدصراطلِه،

حدفىالمفهومهذالكن؟للدخلالحرةالللدولَى!وزلِعهوللمقاونهَالواضحة

لوؤلِععللِهلِكونأقلِمكنبمالِلَللعاوىْاُنلِمكنفلا؟الغموضلِلنَلوبهذاته

أنكماهلكلِهَ،حقوقتوجدلنغيابهافىلأنهالحكومهَ؟ضكيمابفىالدخل

أسالبِعلىبالاعلَمادعللِهالحصولي!نماهوللدخلالحوةالللموهـلمتوؤلِع

العثَود.أوالملكيهلحقو!االعامالتتفلِذعلىولللل!للتتفلِذ؟لَمامًاخاصهَ

للَوزلمحعالقلِاسبة"الحاله11لَحديدهوالملنَلكلةلهذهآحْرمدخلوهئك

لِلَفىد!لورإلىالملللتتدةالمصغرةالومةظلفىللميلملودالذى.الدخل

لالكفىالدسلَورى.اخلَياوهممرحلهَفىبالإجماعموادهعلىالموا!ون

توؤلِعإعادهَهلاكسيكونالقلِالمللِةابحالةأوالمحرْهاللللو!فىوحتىالحالهَ،

إعادهَألصئ!سلوجدولكنباريلْو.لالمناليةلللَوللِفهلخيرلِةلد؟غراضللدخل

ولَوفلِرالث!فاع،متطلبالَأتفضيلإليهيلَجه-الذىالمدىإلىللدخللَوؤلِع

أكثرولاءيولدالثكتاتوريهَقبلمنالقمعاستخدامكانإذايهاهناالأمرلِتعلىَ)*(

الشالتَ.البابافىنو!ث!ك!ا،السكانجانبمنأقلأو
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جماعهلصالح-الأخرىالعامةوالسلعالعثود،وحمايةاللثعرطهَ،حممالِه

الإطاوالَاهذهمعالململنَعلِهالمصغرهَللحكومهَالجلِدواللَعرلِفما+أخرىأو

11.)175"الحولِة"حدودكلايهفىبوكائانج.لنالِثَدمهفيمالكونربما

لوزلِعفإنعُرِّفتْ؟اللَىالمحلِاسلِةللحالهوففاأنهعندئذالمؤلفلِفلرض

عاديهَديمقراطيهَحكومهلنفلرضوالاَنثرلم.....اءالومزلهيعطىالدخل

مابالطبعالتوزلِع.لهذالِحدثعماونس!(مصغرةحكومةبالضوورهَ)للِلى

الحالىالولمح!فىلِوجدولاالضلللَخدم،الدلِصواطلِهَنجموذجعلىلِلوقفلمححدث

!وذجوفى.الدخللَوزلععلىالديمدَراطلهَالحكومهلأئلِرعلىعامالَفا!

لحكموثفالأنهالملنَلكلة؟لهذهحللِوجدلاالوسلِط-المعيارىالناخب

البدائلبلِنببلالعاطهَالنالَجويدورللغالبلِة،ائتالفأىلِهلِمنلاالأغلبلِهَ

وتحصلأكَوى،افلَواضالأبعملتقبىمأخرىنماذجلَوجدذلكومعالملاحه.

1أ)ولِلَشارد-ميللَؤرنموذجفىكمامحددهَ:نلَائجعلى 9)Aفلِهلعادالذى

(،بالدخليلَعلى)فيماالوسيطالناخبإلىالضوسطالناخبمنالدخللَوزيع

كوغليننموذجوفى،المصالحجماعاتلضغوط)8391(ليكرنموذجوفى

(IAl!الكالَبيئتاولوسوف.أخرىونماذجلللصبويلأالاح!الىللنموذجإ

الدخولمنموجهمنهمكلأأننعتبرأنولمكنالثَلافً،النماذجهذه

Producing vector)،(05.....ألا!لا،هن

لئوزيعلِحدتَماونرىدكلَالَوؤا،نفرضأنهىاللَالليهَوالخطوة

للمؤلفالألللاللمىوالادلَراح21........2،ولالدخلتوزيعنتإئجئلَللتدبكَى.الدخل

1(بعلِذ.ا1(لِكون21.......(2،)ولالدكتالَووىالحكيحتحلأالدخللُوزلِعأنهو

لألمحاوفماالدخللَوؤيعفىعما!لم(....)أللاالحرةلللللويْماالقلاسيهَالحالهَعن

وبطريثةذلك،منوبدلأ...ء..(،الأ)2ل!،للديمثراطيةالنَالنههالنماذجلَلكمن

)الملَرجم(.صفوفوعدهَواحدعمودذالَا-الرلِاضياتفىرأسيهَمصفوفة)،(

227



لمحوزيعى"بنشاط"لَلَصفالدكتالَوولِةهذهأنهوالاقلَراحفإنأكثر؟لثنكللِهَ

!ثول:ونعنىأكنَز،

ء.،؟)نلا-ةء(?7(2)نلأ-أ..........0..........)،(
،=أإ=أ

فذهنلوجمعلماذاللمببينسنلناولأكلَز،لنَلكلىلحللِلفى!قدمأنوقبل

التوزيعإعادةْالَجاهالَاعنبسلِطاشرخالللنتناولذلكنوضحولكىالنللِجة.

الديممَراطيهَعن1(199)برؤوريسكىتحللِلفىيتضمنهوالذىللدكلالَوريهَ،

لِجبمسلثَره،الديمقواطنِةلكونلكىإنه!له:و!لرح11؟ْذالَئِاالمفووضه11َ

يمكنلااللثافسلِة،السلِاللميةالعمللِهَفإقهذا؟يتحقىَولكىفياتئِا؟لَفرضأن

حدثوإذاوئيلللية،جماعهَأىلمصلحةكبلِربلنَدكلمضادهَنلَائجهالَكونأن

لَألِيدها.منبدلأالديمدَراطيهَلدملِرإلىالجماعهَلالكالنلَائجهذهفستدفع؟ذلك

.القلِد.هذامل!يواجهلاوالدكتالَور

للبنرىالمدكتالَوريهَ.-وكماول!ث!ه3أصولالفكرمننَاننوع!ويلَناول

فىأنههوالدكلالَوريةلنشأهَلنَلرحأبسطفإنعلنَلو؟الحادىالبابفى

المواطنلِنبينالمتخفضهَالثثهَذالَاأوالملَباعدهَاللفصئلِال!ذاتالمجلَمجالَأ

إمافقط:احتمالانهناك-للتسويالَأرغبةفيهاتوجدلااللَىأووالأحؤْاب،

اسلَخدامالديمقراطىاللَصولِلافىالللللطةاكلسَبالذىالحزبيحاولأن

أنأوكبلِحرة،اجلماعلِطَصراعالاسلَنشأالحالههذهوفى؟المفضلموثفه

هذهفى-الدكلَالَوريهَإغراءالَاوتكون.والئقاعسباللنَلللالمجلَمعيصاب

بالثَوة؟الللدلطهَاعْئالتفإذا.اليمينإلىأواللِساوإلىإماواضحهَ،-الظروف

الطريقةوبهذهالقفع،عمللِاتطويىعنالمعارضهَإلغا-ءعلىقادرًافسيكون

هائلهَتوزيعإعادهَلِلضمنالبديللِنوكلا.برنامجهكْزضعلىثَادؤاللعيكون

الدلِمقراطلِه.الأنظمهفىالسائدهَبلَلكمقارنةللدخل

الريع؟لاقللاصالسعىبعمليهَلمجعلىَالجثلمنومصدتالتَنوعوهناك

المعلياؤئالنموذجفىخطيرًاعيئاننإقن!أنعولأ-عليناذلكنطوّرولكى
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اللَىالطو!بجصْ!لَ!صْلِح.إلىذلكلئ!لرحويؤدىالرلمحع.لاقلَتاصلمللعى

النموذجوبأخذ.والدكتالَورلِهَ.الديمثواطلِهَالبالدفىالعطالِالَوزلِعفيهالجللف

المصبهحوجماعالَماالفواطنين،فإنالاعتبارفىالعطاياعنللبختَالمعياوى

ممارسهملر:"مدلموفهَ"أنشطةخلكلمنالعطالِاعلىللحصوللددلِدثافسونفلِها

هىالجائؤ؟ا11أوالعطلِةكإتَمافإذاوهكذا....محاميقاسدَخدامأو،الضغوط

نصلِلألهمنهم)فكلعلنلرهَالمحتتافللللِنعددكانوإذادولار،آلافعلنَعرة

لكلللعطلِهَالملوقع!الثَلِمهَتكونعندئذالجائزهَ(علىالحضولمنملساوِْ

فىحلِادلِلِنالمتنافلللونكانفإذا؟لذلكووفقادولار.ألفهىمتتافس

وكَدالجائؤهَ.ْعلىمخاولهَْالمحصولفىدولارألفَسنِئفوْامنهم.فكلالمحنافسة،

المبلغكانإذاعماالجثلاللللَمراررغمواشح؟.نطاقعلىافطلِج!هذهفَبلت

إلىاللللعىفىلَمامًايُبدَّدالجائزهَضكلىللحصولالسعىفىالمنفقالإجمالى

غلِرفالعمللِهَمتطقيهَ:ملثَلكلهَلَوجدذلبومع(.المنَلإ)هذافىلَمكماالعطلِهَ،

علثموهبقلِمةاحلَكاريهَعطايالِقثمونفهم"،الساسةنظروجههَمنولنَعيدهَ

لنموذجالضرورىقمنلذا.المالابلفىلنليءعلىيحصلونولادولاو،آلاف

الخصولفىالمللَافسلِنمنأحدبينيفرَّلَىلاأنالويع،علىللحصولالسعى

للسللاسهَ،لمافامضلعهَالمصالحجماعالطَنلثَلاطفإنثمومن؟الجائزةصكلى

ا!لَراحه،مل!مخثالفهبطريقةالعمليةللمينظم،العاقلوالسلِالمىوألِضئا.للمجلَصع

لفملِلِعمنبدلأنثَث!لةمدفوعالَألِقدمواأنعللهملِنبغىأنهللمتسابثلِن!قلَوح

اسلَخدمتماإذاولكن.lobbyingالضاغطهَ"أنشطته!خلرمنالساسهَ،وكَت

الساسهَيللقاهااللَىدولاوآلافالعشرهفإن؟الضغوطمنبدْلأالرلنَلاوى

جماعالَامنللدد!داسهخلصهلَحويلا!ولكنها؟للوكَ!مضيعةليدل!كردئناوهـا

الإ!الىعلىلَمنَللاْدولارآلافالعلنلرةفإنالحالههذهوفى،المصالح

معثومهَ.خلللارةأواجلَماعلِةخسارهَ

عملفىالرلِعلاقلَاص!السعىأدبلِاتعنتوللِطلونروبرلَأملل!ج)نظر)"(

)7991(8ملِللر
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السعىعمللِهَبهالنَظمأنلِمكناللَىالأخرىالطز!بعضولرؤيهَ

اندكنَالَورى.النظامفىفعلاًيخدتَمانتتاولدعناالرلِع،لاقلَناص

نسبئِا(الغموطوال")أىمنهمفجاخاالأكلَز11الأقلعلى-فالدكتالَورالمحه

لاقئناصالسعىجهودمنصجؤعائدعلىألِثميهملِضعونكيفيعرفون

وصلكلَنِرهَ،نكلظلفىأنهأولاًلالثحظالطقطهَهذهثفهمولكىالرلع.

)الفلبين(ماركوستظامالأملالهَوتشفلألدلطورلِة.تلدلئاالعطايالوؤيغ

(8891ويوفل.انظرأكلؤولمعالجه199،1َهلَانَدكروفانظر،)لللفاصيل

؟أخرىأماكنوفى،السبعينياتفىاللاينلِهأمرلِكافىالعدعدكريهَوالنظم

العسكريهَالروالَبزيادةهىوالباكية،الراسخةإنجازاتهمأكبركانلَاحلِتْ

لخاصيهَلنَطرح!أب!ممط1(.989رلِمر،1،)نوردللِنجز،الدفاعوموازنة

نواحىأنهوالطلوفيتى،النوعْضْ-ْالنظمبهسًصمْماالذىالأسطورىالنقص

الشيوعىالجزبرقابةطريقعنئوَزَّعلِلَموالتىالعطالِالخلقالتقص،

جنوبونظام.الللملِاسياللَألِلِدعلىللحصولاسلَخدامهالِسلَطلِعوعندئذفيها،

ومؤسسالأالبيض!للعمالالوظائفيحتجز"،العنصري"للفصلإفريقلِا

خلىيلَمكانالناؤيهَ،ألمانلِاوفى(.البلِض)الوأددلماليلِنْلمصلحةالدصارلِح

مهنهوهوواحد:منَاللِكفىوريما.عرقتىأساسعلىولَوزيعهاالعطايا

فىالموظفونوكانالنازلِين،الألمانالأطباءمنأعضاؤهايكونالتىالطب

وتولىالمهنهَمناليهودافيطباءإبعادفىالمبادبىهالَخذواكَدالطبمهنه

)كلِلَو،الحؤبالأعلىالصوظفينمنالأوامريتتظروالمففم.مهاههم

مناهضهمنهمئتبى!عأنعلإٍتعليملهمممنالألنَعخاصيعلثدودد8391(.

05وْهكذا،الجمجمةنوعالثم،ملر:لها،معنىلاالتىالمعايلِرهذهملراستخدام

كبلِرهَبدرجهَالالَجاههذاأخذواذلكهنوبدلأ.الإنسانلِللللَحقهلماكعالمالَا

القطاعهذافىالبقاءلأنف!ط؟للبيضالصناعةقطاعفىالسودالعم!يبقىقد)،ْ(

فىالعملفىالحقيفقدونعملهمفم!واالذينالسودوالعماللَصرلِح.وجوديلرمهم

البيض.كَطاعفىالسودأجورالنظامأنثَصوهكذا،البيضلمحطاع
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إذاوأنهالأمور،هذهبمل!خبرأءوبأنهمالبلثَمولِه،للمَلِمهَمقلِاللمًاباعلباره

منأ!للِكونواأنأوادوافمد؟النظاملسياسهكَاعدهَستلثلكلالأمورهذهكانلأ

.(السلِالدهة)هذهلِنفذ

منالعروضلمدلِمفىهباءلَذهبالمواردْلَك!لمالأفظمه0هذهكلفى

الدكتاتورولِلالقىالعطالِا،لُقَدَّمُْالعطاياكاتلَاكقد،العامالقطاععطالِاأجل

لمأخرىكلمالاوفىذلك،مقابلنقديةمدفوعالمحأليالقىأوالطعياسىالتألِيد

المخللفهَالطرقإلىهذالِرجعوكَد،الاقتصاديبالمفهومافاقداهناكيكن

النكلوفى،ناحيةمنالدكسلَاتوولِهَالأنظمةْفىالعطايابهالَوزعالَى

الدخولعلىكيوذاالدكلَاتوريونلِفرضوعادةأنجوى.ناحلِةمنالديمقراطيه

بالعطايالُحلَفظبمانوأحلِانًاالدولهَ.تمنحهاالتىالعطاياأجلمنمنافلللالَأفى

وأولادإ.إليهاألنَليراللَىالأملالهَكْى.لَمامًاواضح)وهذامعلِئهَلجماعات

اللنععبولِةالحضويةبالائلَالكالا!لَمينيكونوالمبينولنَليه،عهدفىشلِكاغو

لِسمحيكنلمإفريقيانجنوب!فى1991(،فالنؤويلا،-)كونسلابلالقديمة

الممكنمنلكنولمح!امللاؤات،علىللحصولالبيضمعبالئلافسللللمود

كان!ماإذاأللدهود،رواثبلرفعبرنامنيإلىالوظائفحفظنظاملَحولِل

jوالغجريمَدموفها.كافلِةعروضلديهم Gypsiesوالمحهودالمباليلِنالشواذ

النازى.عصرفىسكوقليةتفضلِلاتاكلسابباسلَطاعتهميكنلمواللنَللِوعلِون

للحصولبالمنافسةل!طمحددكانفإذاواضحًا؟كمانالحقيقهلالكأسبابأحد

"(؟صالمحيهَ)ْ"خدمدائر!عنهلَنتجعليهاللحصولالسعىولأنالعطايا؟على

التأييدلسِفقدونالدكلَالْووالَأفإن-صافلِةمنافععلالقىعلىيعتمداللألِيدولأن

علننهَ!تتافسيةعمليةخل!منعطأيابلوزيع

كالمَر.مايكلهعخاصهَبمحالثةالنقطةتلكفىالكالَلبايدلِنإ،(

بالكفاءهَ.تتسملااقتصادلَاالعملطِهَهذهإنوهو)،له(
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فىالدخولقلِودأنالواض!حمنذلذ؟عنالديمقراطلِةلخللففكلِف

ئوزعهطاللَىالخدماتأوالسلعأوالاملَلِازالَاأوالح!و!أجلمنعطاءالَأ

الفكرهَمعلَتمالث!دىلا-السلطولِهالحكومالَاخواصمنهىواللَىالدولهَ،

لِثلْرحالعامةالمواردللَخصيصىعمللِةأىلمحفى.للث!لِمثواطيهَالمحجردهَ

ملر:هعلِنهَ،شروطالَفرضسوفالمعلادةالدلِمقراطلةأنالمؤلف

العطاء؟لَ!ديملِسلَطعمنعلىكَنودهناكتكونأنينبغىلاأ-

فنلِة.طبيعةأددناسعلىإلا

المتقعهَتشملىمعاييرأساسعلىْالفائزالعطاءئِخْلًاو.أقلِنبغى2ْ-

علىوليس-ْوهكذاوتكلفلَ!....الصنَدروع،صلاحلِةَمل!:للجمهور،الصافيهَ

ايَا،الأعرأو،!حكا!الجنسأو،اللللياللللِهَالارلَباطاتأسالمح!

العطاء.لمقدمىبالنسبهَوهكذاالاجلَماعية،المكانةأو

تكونوأن،الإمكانبقدرعلنلِهَتكونأنلِجبالعطاءتقدلِمعمليه3َ-

صللتقلة.ثضائلِةسلطهَثبلمنللمراجعهَخاضعه

لاقتتاصالطععىفموذجطبقاالدلِمفَراطلِةكفاءةعدمغرِّيلَأْكَدوالآن

فىهباءلِذهبلدهوفالمواردمنأكبركث!ؤاتلَضمنالشروظهذهفإنالرلِع؟

الدلِمقواظيةافإنوباخلصارالدلمحمثواطية،النظمفىالعطاءالْألَدَدلِمعللِهَ

لس!وإذاصصلِحهَ؟النللِجهَهذهفهلالدكتالَوولِهَ".منإللعرافًاأكلَزنظامهى

الطرقإحدىإن؟الجدلهذافىالخللنواحىفأين؟كذلكالأمريكن

اللللعىعملياتفىخطلعائروجودمنأولأ،اللَحثَقهىالخللهذالاكلشَاف

والطماعِنالللمالدههَبينالمقايضةمنمكاللمبتتضمن،الريعلاقلثاص

بعضهامعللاجرأنالجماعاتهذهاسلَطاعتمافإذاالعطالِا؟علىللحصول

للدلمداسىرشوة،عطيهعلىللحصولالساعىأعطىإذا)منلأ:البعض

كانلَأإذاآخر؟بمعنى.ينتهىسوفالعملِهفىالفاكدفإدطعدًا(؟لإعطائه

التوازنمستوىسيختلفمنخفضط،الجماعالَاهذهبينالعمللِاتلالكلَكلفهَ
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لِكونوسوفالعطايا،علىللحصولالسعىنموذجفىؤصفَالذىذلكعن

ناحلِةومنالجمهوو.علىاحلطلبعملِالماولكن؟إلملرافبلاالفلللاد"11لوازن

ألنفوذشراءضد.القوإنينلأنمُنعلماْ؟كًدْالعمليالماهذهافلَوضناإذاأخوى،

ngأpeddl،ووجودهاهستثَلهقولِةلِقظهَسلطالَالَفرضهاوالابتؤازوانرشَؤه

لَوازنعنهلِنصَجالسَرطهذا؟.كإنمكانكلفىالدلِمقواطلِةخواصمن

هتهعننل!جلَاوإذا.المتياولِنبلِنعادلهَمفافسةفيهلَفرضمحنمل

الذلِنأو!اءالَأ،أدنىلِثَدمونالذلِنهؤلاء،علىلوزَّع!ايا،الفؤايدا!

والاسمعندئذ.مفلذالثَعيئاتللَجالعمللِهَهذهفإن؟منافعأكبوللجفسهورل!قدموق

الثَولِةا.هو"الدلِمقراطيه.العمليهَلهذهفعطيهالذىالطبلِعى

لَواؤنْوجودإمكانلِهَلِستبعدالريعلاقلَناصالسعىنموذجإن

المللعابقه،فىلِفوؤمنعلىخلأفيوجدلاأنهافْلُرِضَإذ)ءالثَويةللديمقراطلِهَ

إذا.الفسادلوافينويُللللَبعدالمؤاد.عمللِةَمناجلَماعلِهَفوائدلَجلاكما

ويلَرككلَه.عليْهلُقْضَىحلَىبثَو؟وتَنَلًّ!ال!لمإدضدالقوانلِنأنافْتُوِضَ

علىللحصولالسعىنموذجفىوصفهتمالذىالتواؤن،الافلراضانهذان

لِلَضمنلأنه11؟رشلِدغيرا!اهواللَواؤنلهذاالمناسبوالاسمالفاكَد.العطايا

افهىاللَصميم؟فىللغايهَرلنَللِدهَغيوأساللئاهىالسلِاسيهَالمؤسساتأن

علىجاولل!،نخفولِهَلَلَضمنهوكماالفاكث"هعلىالإصراولضمانموجودة

الوازثالا.هذهملرمنلِرلابأنالمرء

ا؟ذلكايحدنَهالذىالاخلَلأفامااالقاوخ:يلسَاعلقدالنقطةهذهعند

الففهومحلللبحقلِقئِاكقدائالينتللعطالِاالسعىمنالخسائرأناقَرض

احبلِاللِهَ(الواكع)فىكَانونيةغيرلَحولِلا!11"هجردولكنهاالاقتصادفي؟

لل!لفةُلَحطلِلمنبهوعدَلِانل!باللَأكلِدوهى؟واللِروقواطلينللللعلاسفِ!

عطاياإلىسعىعلىوللِسفسادعفىالملاغالتوازناشلَملماإذاوالعائد!

ذالَه-؟حدفىشِئًالثللِئاذلكلِكونأليس
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أنهوللعطالِا،واللللعىالفسادبلِناللَملِلِؤعلى.الإصرارأسبابأحد

منخاصهَوبصفهَلَمافا.مخلَلفهَأن.لكونلمكنالمشَكللَلِنلكللَاالحلول

)واللَىللعطالاالسعىمنلِخفضثَدالسلطولِة"مناكليالذأننلَخيلأنالسهل

الاعلثادهوصعوبهَوالأكلزالللعيالللي(.اللَنافلم!منلنَلكلحلكلعلىهى

أكَلكيودلوجدكدالأوتوثراطلِهظلففىللفساد.الحلهىالأولَوثراطلِهَبأن

مسلَقلهَجهالَأقبلمنالعطالِالوزيعممارسةصكلىالإطالىَعلىكلِودلاأو

مقدرهَالسياسعلِةالدكلَمالَوريالَالدىأنكمافضوليهَ.حرةصحافهَقل!منأو

أوالرلنَلاوىمن(1يأخذونهماللَعظلِمالعطالِاثوزلِعْلنظيمعلىأكبرجوهرلهَ

دادرالدكلَاتورفإنذلك؟علىوفضلاًالسلِاسي.اللَألِلِدمنقدرأكبرلتوللِدْ

للَباللالمال!ؤمهَالتنفيذملنَعكلهَلِحلوباللالىمبالنَلرهَ،ْالسدادبعدمالسماحعلى

أنلللبقوكماوأخلرًا،بها.الدَلامالدلِمثراطلِهتللللطيعلايطريثةالعطايا

أواللَثةمناخلإيجادالببيلهَالطريَألَنقصهمالدكتالَوريينفإن؟المؤلفاقترح

الولاءمقابلالعطايافلَوزيعالديمدواطلِه.خواصمنْهووالذىاللَألِيد،مناخ

الصحلِحهَالنلَلِجهَفإنلذاالتثه.أوالسلِاسىاللَألِيدللَنملِهَالرئيسىطريقهمهو

أنببساطهَ:هوالعطايا،-علىللحصولالسعىنموذجمننسلَمدهااللَى

11.الدكلَالَورلِةالنظممنكلدلهادًاأكَلنطافاتكونأنإلىتصِلالديمقراطيه11َ

اللَحللِلألَؤيثَتفىوالذىافكر،منالرابعالخطإلىاتجهناإذاوالاَدط

ظلفىاللَورلِعإعادهَنماذجبعضإلىالنظوخل!منعمفا،أكثَريطريقهَ

منعندئذ؟السياسىاللَوزلعإعادةمننموذج.أبسطأنتجدالديمدَراطيةالنظم

وثدهالمصالحجماعاتبينلللَنافبل!)8391(بيكريكونْنموذجأنالمحتمل

!الللَينأ،و3هتجانللللَين،مجموعللِنعلى.اللَحللِلاتمعظمأجرلِلأ

من.كلعنولتلَجأعضائهما.دخوللَرفعلكىسلِاسيْ،نشاطفىثلَلنطاركان

إعانهَعلى3المجموعهَلَحصلاللَواؤنوفى،سياسيةضغوطالمجموعلَين

بالخلللائروالإعانهَالضريبةويلَحدد.حجم،5المجموعهَعلىالضرائبلَمولها
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السياسلِةاللعبةفىالخاسبر"11أنواكَعومن(،الإعانةأوالضوائبارلَفعلَأإذا

سلبلِة؟بطرلِقهَخلعلائرهلِقبلأنلرلِدلاالضرائبلَدفعاللى"المجموعهَ

والهجرهَ،واللَمردواللهدل!دابضغوطنجل!سمقمذ!الحدأنلِسمَطيعولكنه

للنظامنموذجأئلُدَذَملمذلكومعالدمدلِاسيهَ؟الضغوطمنأخرى-وأنواع

منكلَنرهَأنواععلىلِطبَّىَأنمتهكانْالمقصودالتحللِلأنخلافالسيالل!دىِ،

375(.)صبىالدكلَالَوريهَالنظمذلكفىبماالسلِاللليهَ،النظم

معلِلوافقبيكروصفهالذىاللَواؤنأنافلَرضثافإذاذلك؟ومع

الث!كلَالَورلِهَاستحوذتلولِلْغيرأنلِمكنفكيف!الدلِممَراطيهَ.ظلفىالتواؤن

ذلك.نلَيجهعلىلؤلَؤانكَدوئيسيتان-كَوتانلَوجدالديمقوإطلِة؟هذهعلى

والثلأقي:لمطياساله،المغارضةكَمععلىالسلطةلث!لِهالثكلَالَووأنهى:الأولى

لماوفقًالأنهالللللِاللي؟بلألِيدهلِلعلىفلِماأكلَؤآمنغيرالدكلَالَوويكونأن

العلنىالعرض-يعلَمدأخرىألثعياءبلِنمن-السايقهَالفصولفىنوثلق

العروضعنأكَلبدرجهَعللِهم،سلطهَللدكتالَووالذينهؤلاءهنلللَأيلِد

بلِنالسلطةعائ!الالَفضلِلاثكافتفإذا.دلِمقراطىسلِالللىللَألِليدالعلنلِة؟

كلترهآ.جماعالَأافلَرضلَاماإذالِلَغلِرلنلَلغلِر)فاللَحليللمالجماعين

الجماعسالَأتأييدمنالسلطهَالدكلَاتور-.يحقىَأنهوجذاالمعقولوالافتراض

لسياسىلا*تلَوفواللَبى.الللبلطهلديهإذنفالدكلَالَورالإعاتهْ.علىتحصلاللَى

بمنع،الضوائبدافعةالجماعةأعضاءضغوطمباشرةلِقمعبأن؟دلِمقراطى

الإعالم،وسائلفىنظرهموجهالأظهوووركْضالسلاسلِة،لنظلِمات!

كَادلَهم.إعداموحلَىبلوَلَعْلِلِنْهمبموسَجْنِ!،واللَنظيماللَجمعمنومنعهم

لنَمهدلألوكمانفلمعههواللللياسىالقمعلَأتنِرفإنبلِكر،.بتحللِلوردلماووفقًا

كماالضغوطبعملالثَلِامعلى!درلهافىاتلَماصًابلضوائبالدافعةالمجِموعهَ

لبلِكو:ا!لراحفىوصف
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زلِادهَوأيضئا3للجماعةالإعانالَأحجمفىزلِادهَهىالنللِجهأنأولا:

هوعماللدخولأكبرلَوزلِعإعادةمعناهوهذا،الجماعهَجملىالضريبهفى

الدلِمقراطيهَ.الحإلهَكْى

الثموذجوهواللوزلعلإعادهُ؟الالدهتخدامواسعآخرنموذجهناكثانلِا:

الناخبفإن؟النموذجهذاوفى1(.)819وولِنَلثعاود-ملِلتزروضععهالذى

داموما،medianالوسيطالدخلذوالناخبهوالديمقراطىالنظامفىالحاسم

منللدخلتوزيعإعادهَفتوجد'meaولالملوسطالدخلمنأكلدخلهأن

متوسطىوالناخبلِنإنداجيه(الفثَلِر)الأقلإلىإنلَاجلِة()الأكنَرالغنىالشخص

middleالدخل income.ا-حاللعما!ناخببواسطهَالضرائبمعدلولُخْتَار

الضوائبومعدلالوسلِط.الدخلدْوالناخبالديصَراطىيملللنظامالذى

الفقراءمنالحاسمالناخبكانفلو.الدخللَوزلِعإعادةمسلَوىيحثدبدوره

إذاولكن؟للدخلأكبرلَوفيلِعإعأدةعللِهلَلَرلَبأعلىضرائبمعدلسيختاو

أكَلتوزيعإعادهَعللِهلَترتبمنخفضضرائبمعدليخلَارفقدغنيا؟كاق

للدخل.

بهايسلطنيآلهَبأىلِلللصحلاأنههو،النموذجهذاهلنلكلا!وإحدى

هذهمنأىلَوجدوبالَالى.الدخللَوزيعإعادهَيعمللِهالدلامالفثزاء

المديرقانونعلىاللنَلهلِرإسلَلِجللَؤيحثفىنؤكلفَع!اللَىالاسلَرالَلجيات

فىالدخللَوزيعإعادهَعمليةبأنالمؤلففيهيزعم)الذىا!)759

وشمل!المئوسطهَ،الطبقاثإلىوالفثيوالغنىمنكانلَاالديمقراطلِات

والسياسهَ.للائجوو،الأدنىالحدوكَوانلِنالضولِبهَ،الإعفاءالَههلر:،همارسالَه

تقدلمهالمكنثد-وهكذا(،اللَواحْيصوممارسالاواللَنظيمات،الزواعلِهَ،

معدلْبوالللطهَالدخلزيعتوإعادهَعمليةفيهتمولَىوالذىالنموذ.ج،هذافى

من.لأىلمكنولا،لنْلخصبىكلعلىمللملاولِهبطرلمحقهلِنطبىللضرائبواحد

منثاسلِهبطريقةالتوزيع8لِعيدالذىالدكلاتوربهايقومالتىالممارسات

عزل:ملَنلممارسالَا،النموذجهذافىتُنَاكًلنَ!أن-الأغنلِاءإلىالفثَراء
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فىالاللللَعمارلِهَبالأنظمهواسعنطالَىعلىلمارسكانلَأ)اللَىالأرض

نظاملمحىالتئ)مل!ْالعمالهَولَنظيماتالأصللِلن(،السودالطمكانعلىإفرلِقيا

دوفاليلِر،دوكلباياالعيثَرلهَاللخطثِطالاأو(،الوظائفلحجزإفرلِدَياجنوب.

لذاْفهذاالمجاورهَ،الدوملِنكانجمهوريهإلىالعم!مرهَذألأباعوالذى

المؤلف.لأغراضجذامفيذاللِسأ!وذج

الدكلالَورلهلثىيمالللعهلفمنالمواصفابَاهذهمنورغمذلك،كلومع

المعارضة،قمععلىالمالدرهَدْىاالحاسمْاالناخب11بلمكلِن.النموذجهذافى

ممكنهومماأعلىضرائببفرضيسمحالحالةهذهفىالنموذجأنبلنَلرط

الدكلَالؤرإنإذالإنتاجلِه؟منمستوىأىعندالدلِمقراطلِهَالنظمفى

للدخل-أكبرلَوزلِعإعادهَإلىنانلهَموهَهذامؤدئالالذغنلِاءكمعهسلُفلَرَض

الدخلذوىالمجلَفعوأفرادالفقراء،إلى.الأغنلِاءمنالحالةهذهفى

الملَوسط.

فىالدخلتوزيعلإعَادهَ؟الاسلَخداموالللعهوالقْالتوالتمودْج

مبسطلنَلكلوفىالاحلَمالى.اللَصولِت.نموذجوهوالديصراطلِهَالحكوضالَما

منثَثرألمحصىلِحققمنهماكلللحزبمرلنَعحانيوجد()صوللر!

سلِعطىأالناخبأناحلَمللِهَمعتلَساوئ؟أ!يجعلدعناالملوكَعه.الأصوالَا

لَواجهفلِهاواللَىتامه،فيزلِعإعادهملنَلكلهَلَناولومعأ،للحزبصوته

الناخبلِن.منولعلىدولار*المالمنهبهلَوزيعإعادةملنَلكلهالحكومهَ

لمقترحلَخصلِصهوكَعببساطةهىجزبخاصهَخlatformملصهَوكل

الاحلَماليهَ:حؤبْيعظمفكل؟الناخبينمنولعلىدولار*

ل!اأ!أم!.=.م(؟لأ(أ!لأ5-ألأ(اكلا)))]+2(ثر-ل!اصلأأ1......0....)2(

الملوثفهَْ؟اأصواتهإجمالىمنألِضًالِ!مالنَانىالحزبكانولما

كالآتئ:اللواونحالهَوسلكوق،واحدةمنصهالفويقانفيثلَرح
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أ!=4/وللمنى/لأ.........0....0............0.ء.......-....0..8.......)3(

منقدرأثصىلِحقىَأنحزبكللِحاولالدلِممراطىالثوازنفىلذا

يتتالللبالناخلا"وزن"يكونفيهاواللَى،الناخبلِنمنافعمنالمرجحهالكميهَ

11ولاءعدبم11عظمكلما.أنهبمعنىال!(.أ-لأ)21فىلزيادهبما)ا"لَجاوبهامع

للمئافدلمهَنلَلِجهَأكلَننمالجكلىالناخبهذاحصلالأحزالأ،منلأىالناخب

الديمقراطلِه.السياسيهَ

أوالحساسيهَلدلِهمالناخبونكانإذاْمامنطقيًا،ضبولهَالنللِجهَوهذه

علِرلأسباببها؟الأحزابوعدلْهماللَىالمنافعفىللئغلِرالَاالاسلَجابهَ

لا،دلِمقراطيانوالديهلأنالدلِمثَراطى؟الناخبكانإذاأنهيمعتى-لمللِاسلِهَ

بدفيوالديهيرضىأقلِولِدولكنهالدلِمقواطىالحزلاسلِاسلهَعلىلِحرص

الذلِنالالثعهبواسطة11اللللَغلط!11لِمكناللاخبلِنهؤلاءملر.ذلكمن

لم.إذاأنهإلاالثيمقراطى،للحزبولاءأقلكانوالؤمماأكَللهميقدهوق

هؤلاءلأنالجصهورلِين؟جانلاإلىبسهولهَالدلِمقواطلِونالناخبونيلَحول

بإعطائهمب!لمحعدكىالذىالديمقواطىالحؤبسمخهَعلىيعلمدونالتاخبلن

القياميحاولالذىالحزبفإنعندنذ،الغنائممنمتكاقئغيرتصلِئا

لِلَمالذلِنالناخبينفإنالحقيقهَ؟وفىلدهمعله.سيفقدالاسلَغل!باسلَواليَجيهَ

بهذهسلِسلغلهمالجزفيأنلِلَوقعونسوفمعلِنلحزببلولاءلُغْرَون

فىالمضىوسلِرفضونيفيد،لاالولاءأنللدلمحثركونآخر)بمعنىالطرلِقة

ستتكشف.السلِاسيهَالالمحددزالَلِجيهفإنلذافلك(؟

لنأثيرنموذخا1(،599)صورلِلوميلر-و-كوفللِنطؤَرو!د"

هذهجؤئئِالمححلوالذى،الديمقراطيةالحكومالَأعلىالمصالحجماغة

يخرانحلِازالمضلحةجماعهفىعضولكليكونالنموذجوفىالمدنَطكلهَ.

الحزبْلصادحالجابيًااتحياؤالطضدمن6(ؤء0ْ.)فإن؟وبالتالي6،وسلِاسى

معروفهَؤ؟لكونولاأ.المحصلحة.طأجماعهفىالألاالناخبجانبمن
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الفلَرةعلىملَمالكهَبطريقهُلِوؤععشوابىملَغيويملكهاولكنللازاب؟

شروطلوزلِعلِعرفونالمرشحلِنأنالمفلَرضومن)4!(.بكنافهَأ(أ،أق

أني!م!دلَطلِعلاموشحكلأنمنرغمالفرللِهَ.ثيمهمليسالانحلِاؤ،.ولكن

بأنهيتتبأأنلِسلَطيعفإنهالنالل!؟سيصؤّلَأكيفاللَحدلِدوجهعلىلِعرف

لِعدأنهدامها،المصالحجغاعهَأصوأتمنأكبرنصيئايللَقطأنلِللعلَطلِع

لذلكونلَلِجة.خصومهبهيعدهمعماالمصالحجماعهَأعضاءلمملالىبكنَير

ناحلِهَومنالانحلِاز.شروطبلَلنعتتسلبئِايرتبطالمصالحجماعهَنفعوذفإن

منقدوأكَصىلِحققونكانوالوكماالديمثَراطيونالساسةلِثصرفالَواؤق

إيجابلِاأ!(إالأوزانفيهالَرلَبطواللَى،الناخبلِنلمنافعالمرجحةالكميالَا

لنَلروطمنأ!(أبالكثافةالجابلِافلِهالَرلبطاللَىأى-المصالحجماعهَْبنفوذ

العطالِا(لالقىعلى)كَدرلَهاالجصاعه"وزن(1فإنالحالهَ،هذهوفىالانحلِاز.

ماأمالَسلمها(،أنالملوكَعمناللىالأصوالَأ)عدد"بتفوذها"الجابنايرلبط

إذا؟الهباتتلقىفى11مساعذاعامالىلِعلبوفهوانحلِالثالهاأنعنيعرف

الانحلِاز.نفلل!لثلِهمالذلنالآخرلنمنكلَنروجودأيضئاالملَوقعمنكان

الديمقواطلِةالحكوهةعلىسيسلَحوذالدكلَالَورأقافلَرضناإذاوالآن

ناحيتلِن:فىالدلِمقواطلِلِنالساسهَعنلِخالفونالدكلَالَوواتفإن؟سبقكما

لسياسالَهم.المعارضلِنلثَمعالالكمهَللسلطهَحلِازتهمإْ-

الملَوقعهَالأصوالَما"11منثدؤأقصىللَحثيىَباللنافسالاندفاععدم2-

والقوهَ)"(.لجلللطةمخمؤونفهم)اللَأيلِد!

اللعللِاسىلِفعلهعمامخلالفهَبحسابالاالدكتالَوؤلِقوملذلكنلَيجهَ

الدخلولْحولِلتوزيعوفىالأصوالا.منقدرأقصىلتحقلِىالدلِمثَراطى،

كلالحزلبأبهاؤعدالثىأ)بحدالدلِمثَراطيةالنظمفىالضرائلأحساببعد

الفصلفىنالمحشناكما،المنفعةلَعظنِمعلىلِعملالثكتالورفإنعموملِة؟أكنَروبصفة)،(

.الافتراضبتبسلطلِلألزلمهنااللَحليلولكن؟الخامس
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آخر-ملالقأىيفعلكماالقثرنجفلل!للحزبلَصولِلَهاحلم!منلِزلِدفرد،

لتأييدالمطلىَالاحلَماللِظلذلكومع؟لِتعادكالملَودعالحدىاللَألِلِدأنبمعنى

بينمنبعضهناكللللِوجدالؤاكعوفى.بعضهمعندمنخفضئاالنظامهذا

كَدوالعطالِاالسلطهَ.فىماؤال!اللَىالحكومةلِعارضونالهبالَأملَلقى

بعدحلَئمعارضينسطِظلونوبكنهمما؟إلى.حدمعارضلَهممبنلَخفض

قمعهمولوالناسهؤلاءقمعخلِاؤالدكلالَووولدىالعطالِا.لهذهلالقيهم

قبلمنعللِهموؤِّعلأاللَىألمواردلأن)ب(أُلنلكئؤ)لأنهمأ(إسلطلَهلمحعتزداد

فىالزلِادهَأنوطالماذالَه،الدَمعلَكلفهَ)ج(آخرَين.إلىلَحويلهاالآنلِمكن

البديلهاللَكلفهَلَفولَىالولاء!فىالزيادةإلى)إضافةالثَمعمنالدكلالَورنفوذ

سلطلَه.فسلَؤيدلقمع

الثَمع؟بعمللِالَأاللللالبالافحيازمعْاللَعامللِمكنهمالدكلَاتوولِلِنولأن

هما-الاهلَمافالَامنملخيرانلِونجدلذا.ءمبافَلرهَخللابالَهمفىلِدخلذلكفإن

المتوقعةالم!عهَفىللتغيرالَاحلمماسيلهمدى)7(وْ)د؟(المواطنانحياؤ

كما،معينانحلِاؤمللللَوىعندللمواطنلِن-)أ!(كنَافةعلىالم!تعلَمدثَث)حلِث

أداتانأيضًاالدكتالَورالَأفلدىوهوريل(ءحلِللر-كوفليننموذجنوكلنفى

الدلمحلِ!اوالوصفمااللَوزلِع.وإعادةالثَمع-وهماتصرفهموتحلَالدعمهم

السببنعرفوبكىللغالِهَ؟صعب-عامةبصفهَ-المثاليةلاسلوالَيجيلَهم

جماعالَمامنقائمهَإلىولنظرْمنضدهَأماملِجلسالدكثَاتووأنلَخنِلذلكفى

)!(تقصدلِرالمحأعلىللنَللَملالقائمهَهذةأنأيضثاوتخيرَ.الدولهفىالمصالح

الجماعالا؟هذهلِأمراُنالدكلَالَورويرليدأدح.وتحلِؤهاجماعةلكل

)دحلِنلَجهالذىالطلبأنالمدثَدكلهفدنَدلًرَى.ومنقمعه.لِدممنيثَررلكى

دعحلديهمالذينالجماعا!بعضصنالذ)!(.لِنلجهالذىالطلبنفلل!للِس

يعارضوثهالاَخرونبينماالجابى(؟)انحيازالثكلَالَوريؤيدون)!(منخفض

(.سلبي)انحدياؤ
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معثَولةَاسترالَلِجلِةألِضئالَيدوواللَى-الملتَعكلهَهذهلحلالطرقإحدى

لُسلَخدم)فاقمعبأداهَاهدف"1كلربطهى-الدكلَالَوريلَبناهاأنلِمكن

هذاويلضمنالولاء(.لبناءالعطاياتوزعبلِنمااللدهلبى؟الانحلِازمعلللعامل

الذينبلِنماللضرا!أ؟لخضعونمَنْألِضًاهمْئِثمَعَواالذلِنهؤلاءأنالحل

.)ومعالافلَراضوبهذاالوكَ!.نفلل!فىثمعهميتملاالعطالِاعلىيحصلون

فىءالدكلَمالَ!رمنطقأننرىأننسلَطيع!السلبىالانحياؤْضثالقمعاستخدام

11فالأوؤانالثيمثَراظلِهَ؟الحكومهَفىالملبعذلكملرسلِكونالعطايا،توؤلِع

المنفعهفار!أفىللزلِادةاطنلِنالمولَألِبدوحساللملِهالم(،بإلجابلِالَرلَبط

)وإدْاالمعارضهَم!علن!يتوكعْالحصولعارْيادهالخ!ومة،يهاتعدهماللَىا

كما)؟4(بسلَرلَبط)ألم(فإنمورلِل(-ملِللر-كوفللننموذجالمملخدم

قبل)+(5منحدتَ

والدلِمقراطيةالدكلالَوري!هَظلفىالنلَافجبينالأساسىوالاختلاف

اللالى:فىسردهلِمكن

يحصل-الححكومهَمعارضدئحعَى-لنَمخصكلالديم!واطلِهظلفى

علىاللَوزلِعإعادةفلِهاتعملواللىالاحلَماللِة،الخطهَفىمالنَىِءعلى

،أخرىتاحعنِهَمنالدكلالَورويثَومالملَوثع.الحدىاللَأييدفىالمساواةتحقلِق

ولَحملِلهمقمعهمالأفضلمنالذينهؤلاء-مجموعلَينإلىالسكانبتثللليم

القطاعمناقعلوزعسوفلذا؟لنَلراؤهمالأفضلمنالذلِنوأولئك،ائب0بالضو

النظمفىعنهاالدكلَالورلِهَالنظمفىأكلَزملَساويهَغلِوبطرلَىوأعبائهالعام

طه.ايمثَركا

أنيمكنالبنميطالنموذجهذافىالمعتبرهَلالكبجاناالأخرئالعواملفإن؟وبالطبع)!(

والنظامألِديولوجلِة،طبيعةمل!:،المثلىالدكتالَوراختيارالَألَحدلِدفىصلةذالَكون

()؟891أكعطلرودولجدالجماعاتمخللفبينالألِدلِلوجيه11َالرابط11درجهثحدث

فىالفائزالمنخفضىالأثتلاففكرهَمنألحىيكونترابطاالأقلالفائزالائلَالفأدأْ

الديمقراطلِةهالسلِالمماتفىالائلَلأفتكوينشوح
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الرأيممماليهالسلطويةالدولفىالدخلتوزيحإعادة3-

talistic Authoritarian StatesأRedistribution in Cap

ىألنجاحالدنَدائعاللَفسيرأنالمؤلفذكر-البابهذافى-الاَنحلَىْ

وستغافورةالجنوبلة،كورياملر:ليملطويهَ،سلِاسلِهَنظمذالاناميهدولهَ

أنأوأثَلبدرجهَدخللوؤلِعتعلِدالسلطولِهَالحكومالمحأأنهو)بعينهآ(،

الرلِع-لاقتناصالمدهىيسببهااللىْالكفاءهَعدملحالالاأكلبدرجهَلَخضع

أنالكالَبحاولوكَدمضلِّلا.لِكونلمحدماوهو-الدلِمقراطيهَالنظمعن

بإعادهالثكلَالَورالَأكلكياملوقعلِمكنذلكمنالنقلِضلجىأنهلِوضح

الواقع؟بهيفلِدماوبثَدرالديمقراطلِهَ.النظمتفعلهممابأكتؤالدخللَوزيع

لَوجد-أنهجلِدًا،المعروفمنولكنالأمر؟هذاعنمنلظمبوهانهتاكفللِلل!

معظمأنكمااللنَممولية،الدكلَالَوريهَالنظمفىللدخلهائلهلَوزلِعإعادهَعملية

أيضئايبدووكَد.الدخل.توزيعإعادهَإلىتميلبطبلِعتهااليساويهَالدكلَالَ!ريات

السلطويهَالدكتالَورلِا!علىألِضًالِنطبىَاللَحللِلأنللجدلإنَارةأكلَؤ

.هذهعلىألضئاينطبىَبأنهالاقلَواحفىللَرددلنَالمؤلفولكنالرألملماللِه،

أكذوبههوذلكسبلاأنقولهبحلللب-المؤلفرأىفى-غالأ،وكَداللاد.

تعملالأسواقبأنالأدبلِالَاقذهفىاللثلائعالافلراضبمعنى-الحرةالسوق

الحكوهالَاتبعدأنهويلؤمماوكلحوء،أللعواقيلهالِكونلكىبلا.!لفة؟

الأجور،كفاءةلأدبلِاتالمركؤيةالنقطةالاَنأُدْرِكَتْ.الأسؤالَىهذهعنألِدلِفا

عندئذ-التتافسلِةانمللولىلمملوكفنىمركؤيةتكونالللللطةعال!اتأنبمعنى

الملكلِه.حقو!اوتتفيذلَحدلِدعلىيتوكَفالألللواقعملأنالواضحمنلِصبح

وفى،بينوشيهحكملَحلَمالنليلىفىكانلَمااللَىمل!والدكلَالوولِات

الدخللوزيعأللعاللنايعيدون،العشكريلِ!القادهَ!حكملَحتالجنوبيهكورلِا

لدعمهاالإدارةإلىالعمالجقوقفهمْلنثَلون:العملمكانفىالحقووَلمبتغيير

فقدانفىالخلللارهَتكلفهَويرفعونالجماعلِهَالمساومةحقوقولِلغون،الدولة
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أخرىوبطر!أدانونلِه،غلِرلِجعلونهاأوالعملعلىولِحملِّونهاالوظائف

سببفحصففىلذامنْخفضه؟بأجورالعملفىلَرغبعملكَوهلِخلثَون

أنا(،)87!بارك.لللىوأىو-.دورنبوسآوذكرالجنوبيهَكورلِانجاح

بدرجةمنخفضةالجنوبلِهَكوريافىالأجورأنهىاالمركزلِهَاالنقطه11َ

القوىمهارهَمسبَوىالاعتبارفىأخذا-الدوللِهَللمسلَويالَأطبقااستتتائيهَ

93(.1)صالعامله

ملنعثدةقلِودًافرضنموأنلنَعطلَها،الاثحادالَابلِنوشَيهمنعالبدالِهَوفى

)الأول9791،عامفىالصادرالعملقانوقبموجبحريلَها،حجمهنلَحد

الصحلِةالرعايةفىالإصالثحالَاأنكصااللللبعهَ"(.اللَحديثأعمال11من

ؤيادةفىلَألَنرذاتكلهاكاتلَا،النواحىمنوغلِرهاالاجتماعىوا!ممان

كالضلَأالديمقواطلِةاعِيدلا)وعندما.العملعلىالوظائفخسارهتكلفهَ

قانونهىجوهريةتغلِلِرالَمابإدخلافعلاَ"الحكومهَفيهاْقاملَااللَىالناحيهَ

لإعادةأخرىبإجراءالاوقامتالللللطة(.لَوليهافوويذلكودأملَأ،العمل

االإجراءاتفإنذلك؟عنوفضلأمبالنلرة)-(.أكنَربأللللوبالدخللَوؤلِع

والتى،المصانعفىواسعنطا!لمعلىالجواسيسؤرعانلَدثدارمد!:الدمدياسلِهَ،

البابأ،أفيأفالنؤولِلا،-)كونسلَابل"الخوفلَثافه11َنلَيجلَهامنكان

الحقوقهذهوربط!،العمالغلىالعملأصحابحقو!عززلَاقداللللادس(

ذالاالمؤلسطاتاقإذذلك؟منالرأسمليين"كل"لِسلَفدفلموبالطبعبالد!لهَه

محلحلرلد6القدلِمالتحلفمنجزء)وهىالصغلِرالمحلىللسولْىالتوجه

وحماله،الجمركيةالرللموملإلغاءنلَيجهكبيرةبدوجهَاضلِولَأكَدالواردالَأ(

همالنظاماسلِالللةمنالرئبسيونالمسلَفيدون!كان،الأجنبىالصوفلللعر

والعدللكريون.الكبلِرةالمؤسدلعالَا

()3991أوبنهالِمولويس891(،)لإادواردالياندراس.ادوارد-انظرلللَفاصلِل+()

1(.199)فاللَرولِلاارتوروكونسلَابل-باميلاأو
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هعروفاددنَدلِلىفىالسياساتلالكعقندنَدأْالنَروهَْالذىلَركلِزوكان

9)3أوبنهالِمووصنفهجلذا، iإدواردز-إدواودزوكدواللللادس(،البالأ،إ

المحطللاواهَعدمفىجوهرلِهزلادهَأظهرتأولأس!اولباطمعامال!أن1()879

علىفعلأاختلفواأنهمورنحمأ؟839عامخلْىالدكلَالَوريةفلَرةخدس

للَنازعوالمأتهمإلا8(.-167)صالأركَامبهذهالحالمحهالِمكناللَىالأهملِة

أنبكلىالدليللمحدَّمواوبالفعل،الفلَرةلَلكخل!سالبطالهَفىالزيادهبخصوص

ش!(.ruposاكبلِرهَ)المؤللسالَافىالوظائفترلنَليدْنللِج!جؤئئِاحدلَاهذا

الدكلالَوريهللحكوماتالاكصادىالنجاحإناللَحللِلهذاوليلن

الدخل؟لَوزلِعلِعلِدونلالأنهمللِسلَفسيره،صعئاليسالرأللعماللِهَاللمدلطويهَ

بللىالأخصوعلى-الدخلكسبعلىالمقدرةلوزيعلِجدونلأنهمولكن

وقد،المالوأسإلىالعملمنالعمالهَركايهَفىالحقولَىلَحو!إجراءالَا

كدكلَالَوريهالعنصرىِ!الفصل11بنموذجالنظاملهذاالقصوىالسالهوُضئَحَتْ

ملرقاتونلِوجدلاوبالطبع.اللَالىالبابفىوَعُرِضَرأسمالى،لوجهذالا

ولمالجنؤبيهَ،كورلِاأوشيلىفىهوجوداكانالذىPassاللَراخلِصنظام

ا!هومويهذاالبالد.هذهفىطدلعللَغلرخاضعهَعركيهَجماعهَهثاكلكعن

أنواعهى11العنصرى0ِو"الفصلالوأسمماليهَ-الللملطولِهَالدكلَاتورلِةفإن

معهنهمكلفلِهلِلَلنَمابهمفهومأيضئالِوجدولكن؟الأنظمةمنجذامخلالفهَ

منضبطهَعمالةكوةعلىللحصولالدولهسلطةلِلللتخدمفكللِهماالاَخو.

.(نسبئا)منخفضهَبأجور

!سعبعد71991(الكتابهذاكلَابةوأنَناء،المقامهذافىبالذكرجديرهومما)*(

كانتالدلمثَواطلِهَإلىوالانلَ!بلنولثدله،ككلالورلمحهَالرسميهَالنهالهَمنسنوا!

لمجردالناسبحجزلليوللِلسلسصحالذئ"،الشك"بمَانوق.تحلَفظفازالتشللى

ابمثنيهَالركابهَخارجباقيهَبولللنللِةكوةهناككانناكما،فيهمالاشتباه

مشالفالَامنعديدعنمسئولهَالدوليةالفولمنظمةطبقاوالتى)الكارابينييروزإ،

إلاالمؤسنمة؟هذهلإصلاحمحاولةهنكوكانلاالئعذيب-فيهابماالإنلم!انحقوق

الذلنمنعثطِذاثضمزالماوالذئاللنَدللى،الشيوخضجلسضندهاوقف!أنها

.(6991أضكسطس1،وميلجلوبتورننَو)صحيفةبلِنوشيهعيًنهم
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محليًا.)سواءالمالرأسعلىتألِلِدهملِعتمدالذلِنوالدكلَالَورات

العائدلأنمللللَقبللِهَ؟لطلعاتلهصمللكونواض!حسببلدلِهمدولئِا(أو

المل،وأسدللعرفىرأسمالئِاياظمالمالرأسْعلىالمس!بلى

لصحروهَم!لِؤيدالعائب.!ذالَركعاللَىالأقلَصادىللئموالملزايدةوالاحلَمالات

نجحالذىالمدىذلك،عنوفضلأالحاضر.الوق!فىالمالرأسأصحالا

الرأسماليهَالالمملَنماوالَأجذبوفىمصعبطهعمالهَإلِجادفىالنظامهذا

الأجورفنىزيادةألِضًالَصحب!هأنويحلَماطللعمالهَ،الحدىالإنتاجيرلَفع

لهذهْالدول؟الاثتصادىلملنجاحمبسطلنَلرحذلك.الطولِلالمدىعلىالحقيقلِهَ

لَلكنجاحإن:المولهىفائثَهَكفكرة،المؤلفيب!لِخطرالذىاللنَلبىءلكن

العناصرمننحِرهناكويالطيعهالدخللوزلِعنجكيالباإلىلِرجعالدول

الصوره؟هذهفىألِضئالِدخلللتصديبر(توجههاالأخص)وعلىالأخرى

اللَلللاؤلللنرأنهإلاصحلِحًا؟اليابلهذااللَحللِلفلِهنلِكوالذىبالثدرولكن

لِلَفلقفلِماأجلهمندفعالذىالثَمنلللملَحوَلمالنجاحمنالنوعهذاكانعما.إذا

الطعلِاسلِهَ.ْبالحرلِهَ
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الثافيالباب

Apartheidالعفصريالفصلنظام

جذا"مكلفَافقطكانالقدا

ADCأخبارفىشَارحابوتاثلِك"

العنصرىِالفصلعنبالتخلىحكومتهكَرار

أ-ممدمه

ماولكنتاريخا؟صارإفريقلِاجنو!فىالعنصرىالفصلنظامإن

مصلحةلِخدموكاناكَلَضادىِ؟-للعلِاللمىكنظامبالضبطالعنصلرى.الفصل

واضحطَإجابهَلَوجدلاأنهالمدهلنَنمنوربماعنه؟لُخلَىولماذامَنْ؟

جعلتاللَىالأسيالاهنعددلِوجدذلكعلىعالوةالأشئلة.لهذهمُرضلِهَ

الأملكةبأحدلَؤودناأنهاأولأ:عام،باهتماملَحظىالعنصرىالفصلكَوانين

ضمنيهَ؟تكونماعادهَواللَى،العملسوقلَنظلِمالَأعنالصريحةالقليله

علىعالمتأنوهناكالدكلَالَورلِالَأ.،منكلَيرخواصمنعامةبصفةولكنها

احقظاهما:،العنصريالفصلللَنظيماتالواضحةالعالحالَامنالأخص

لجماعالَماالوظائفمنمعلِنهأنواعفلِهاتحجزكانلَأ)الثىانوظائف"

الللعودللعملنهمَط-لِسمحبمقلَضاها)اللَىالصارمهَوالسيطرة(،محددة

فيهيلَحكمالذىالصناعىالثَطاعفىبالعمل"33كا!"ااتصارلِحاالثملهمالذلِن

ومن.واسعنطاوَلمعلىالديمقواطيةغلِرالأنطمةتمارسهاكانتالتىالبلِض!(

إلىالعنصوىالفصلنظامسيالَىفىالنظامعمللِاتفحصيؤدىأنالمتوكَخ

عامة.بصفةعملهكلِفلِةعنثاقبهَرؤيةعنهلَنتجأن

247



لاخلَباروأساسٍمفبِبلَصورالعنصرىالفصلقوانينلَزودنا:للأب

لمسلِاللليهَ،سلطتهامجموعهَفيهاتسلَخبماللَى11الاقتصادىِالاستغلك11نظرلِالَا

منبنلكالقلِاميمكنأنهاللنَلائع:ومنإ.دخولهالتخصلِصأخرىمجموعةعلى

والمدنر(.)اللَرانسفيو())الدرحلِال!(الدحودلونظام.الحكومهَ.ضرائدباخلؤ

العنصرىالفصلقواندِ!تستخدمكانتكلِفهوالعنصرىالفصلنظامفى

منالسودالعملدخولللَالنلِنللبيض!،الصارمهَوالسلِطرهالوظائفلحفظ

ودكفاومُهفلأجذرئِالَصوؤالنالَوفرفهىالمفهوموبهذااللللويا.محيطخل!

الأسوايَأ.عملعلىلللَأتيراللممياللملِةالسلطهَاللملْخدامبمِفيهَعن

الفصلنظامفىئشلغلكاتلااللىالجماعالأأىَّجلبًالِلَضحوأخيؤا

منكبِره،بدرجهَملأكدلنلللناولكنالسوداء(؟العماله)أىالعنصلرى

أصحابأماللصلاءالعمالةهل-الاسلَغلبرهذامناكَتصادلًاالصللتفلِدون

عنضكاههَنماذجبتقديملنايسصحالأمرهذاوفحص؟البيضمنالأعمال

بعضئسألوأن،المالرأسوبوْالللطهَالعمالهَبواسطهَالاكتصادىالعَمغ

الدىالعمالهأمالماليراُس-الجماعالَاأىفمنَلأ:ا!نِرهَ،العامةالأدعدئلهَ

الأقللِهَلجماعةالاقلصلادىالاستغلسفى"كفاءهَ"أكلزكانلَماأتهالَوقعيمكن

منلأىالناجحالاللللَغل!لسهلاللىالاقلصمادلهَالظروفماهاالأغلبيهَ(؟)أو

النوعين؟

اكَتصادياتعنئؤىأنهإلاا.لأدبيات؟منموجودصقِركدو3هتاك

9)رلَربور.بهاكَاماللَىبالدراشهلِيدأ-القصرئالفصل V A!ولثَلمل!أ

فندلى-ر.-)82911(ْلاندالمالَامنكلبوالنلطةالنموذجلهذالَوشعالَا

أ،.كامبفر-وللِماملمهمهَأخرىودرالملالَا11.)879ليندهلومالسَ

جو-نالِت.وج،(91)77اثؤجر،ماك-ناثِ.ج،(91)88ولونبرج

منإفويقياجنوبفىالسودالسكانلنقكنظامهو:الترحيلاتاُو3Transfeا!نظام)،(

الملَرجم(إوإبخاريا.كلَيفانقلالاَخومفالأ
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السمةوكانلَا.(ا!8ه)لوكاس.ر،(891!)جلونبر.أنلَون،(5891)للِفا

اقلَصبادنا-نظافاأن-كلهافلِهاوليس؟الدواساتهذهمنكلنِوفىالسائده

لسولىئتظيملِةكواعدمجموعهَأنهعلىإدراكهيمكنالعتضوىالفصلمع

هذاأصبحوكَدالينِض.العمللمصلحهالسودالعملفيهلُسلغلالذىالعمل

الحقويأينكركانالذىاللل!لياسىالنظامبواسطهَممكنًاالاقلَصادىالاسلَغل!كل

اللللكان.غالبيةوهمالسودعلىالسياسيهَ

ثو)نلِنهنكتِرًالأدطنظؤاهذه"النظروجهةصديَابوضوحولِلراءى

قطاعإلىاللللودْلَدفىَعلىالصاوههَالسلِطرةملر:،العنصريالفصل

منمعلِنهَندللبهَأنعلىئتصكانلَا)اللَىالوظائفحجزنسبةأوالبلِض،

أكلَزفَيءلالمجثو-كافلَأ(البيضللعم!لَخنصصأنلِجلااللنمركهَوظائف

هوذلك.البلِضالعم!معلللَتافلىالطدؤدالعممالمقدرةعلى!ي!دأنهامن

(8591لبلَون،لئا،8591،)تايلا-النلِوكالثلعلِكلل!لَصالمِلناللالللِدىالرد

الرأسماليلِنبأن1176()جوثابللون،الرادلكاللِلن"11المؤوخلِنالهامعلى

الفصلعلىوالحفاظابلْداعفىالبلِضالعململ!اللوملِللملَحمَونالبلِض

هومُرضلِهَبطريقهَافلِوكالثلليكىالمجدللِ!ضحهلمالذىواللثعيء،العنصري

حلىالأقلعلىالعنصرىالفضمللِلللاندونالبلِص!الرأسماللِوقكانلماذا

الثمانينيالا؟فىالنظامهعارضةفىفقط،حقلِثةوبدعوا،ابلنعبعينلِاتنهالِة

لِفرضلنظامعافاثالنهلِنعلىتزلِدلمدةصملاندلَهمتقدلِمعللِهمكانلماذا

لذااللللود؟منالرخيصهَالعمالهمبنبدلأالبيضمنغاللِهَعمالهَشراءعليهم

السلوكللنعرحلمأنهاهىالنلِوكلادهيكلِهَ،النظروجههَهلنمكال!إحدىفإن

إفرلِقلِا.جنوبفىالبلِضاءالعملومؤدسدالهالبلِضالأعماللرجلالسياسى

للقطاعالرسمعِهالقمادْجدىاللَركنِزتمطةالأقلعلىهىْأحْوىوملئلكلة

واسبهعادئدْ،الوفحجزنطلبةعن1(ْ)789بوولربهابدأاللَىالصناعى

العتصرىللفصلمركزيهأكنر-اقلَصادلِههؤلسلاتكانربماالذىالاَخر،

المحراعالَاعنالأديثالالصصحولاالتصارلِح(.وئظامالصارماللحكم)ملر
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منفصلبلنَمكلنالنَمئةأنهاعلى.لُرَىكانلَ!واللَىاللللود،اللدهكانبلِناللدهلِالدلحلِهَ

أواقلَصادلِهإماكانت.النماذجهذهفإنوأخلِرًا؟.العنصرىالفصلعبن

تؤثركلِفلبينأنلَللعتطيعتكنلموباللالىبطبيعتها؟صرفهَلللياللليهَ

الاكتصادلمحأهالنظامعلىالسلِاللليهَاللغلِرات

أولا-:بطرلِمَلَيبنالأمورهذهتتاولالمؤلفلِحاولالبابهذا4فى

الثانى،الجؤءفىطُوِّرالذىللدكلَالَوولِة،العامالنموذجمنملَغيرباستخدام

عنصرلِهَ،كدكلَاتوولِةإفرلِقيا،جنوبلللعلِاسةبلمملِطارسمئاتوصلِفًايقدمكما

هذه.للبلِضالم!رألىأوالبلِضالعم!لمحدالحالللعوداءالعملهَلَللللَغلاللى

لؤدزالسيالدطيهاللَغيوا!أنكيفلوضحأنالممكنمنلجعلالاسدراليجلِهْ

لَبدوكلِفتبلِنألِضئاوهىصحلِح.والعكلل!الاقلصادلِهَالملَجرألأفى

جماعهَلصالحتعمللكنبعلِته؟فردلصالحلسِ!لعملاللَىالدكلالَورلِه

الدصللاقلَصادبديالذلم!ذخاالكاتبطوَّرنانلِا-اقلَصادلِإَ.مصالح

التصاريحكَوانينونظامالدمعاريهَ،السلِطزهَمؤدمطسالْأعلىهركزًاالعنصرىِ،

الفصللِطلمىماعصرإلىالوظائفحجؤْتلَعدىمركؤيهَذاتكانتاللَى

8691(،سمرز-بالوأساس)علىالنموذجهذاوفىالكبلِو.العنصرئ

كأداةاقلَصادئِالِعملالعنصرىافصبلكان،العملألللوالَىمندطاعلننموذج

عناصلروبعضللبيضالمملوكالملرأسأفادوباللالى؟للعاملانضباطلِهَ

معلالطلَصادالنموذج!هذاوبدهجالل!يض!.منالعمالةوأيضئاالللدودهنالعملهَ

للفصلجديدكلاطععلِكىتلِولنَلوحعنهلنتجالحكوميهالسياسهَنموذج

لمحفصلبللللِطقانونىبلَلئمرلِحؤْلِزودنااقتصادلِة،سلِاللعيةكمؤلسمهَالعنصوى

.العنصري

لجكومةاللللياسىالنموذجالثلأفىالفصليقدمالبابهذاإطاروفى

فىمركؤلِلَانهؤسدللداقلَعملكلِفالثلثالفصلويبينإفريقيا،جدوب

هذاوئدمجاللصلاريح،ونظامالوظائفوحجؤالعنصرىالفصلاطصاد
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اللمعلِاسالَالَلَسنلابككيفليبلِنالحكوميهَ؟ْاللللياسهَنموذجمعاللَحليل

أنالنالثالفصلولِبلِنإفرلِقيا.لجنوبالعصلرىالفصلفىوالاقتصاديالَما

وبعضالعثَالأ،وعللِالَأللطعود،الملَزايدهَبالمقاومهَلَألَزقدالنظامتلنَعغيل

كللِه.ومنهاراموبحغلِرالنظامأصبحولماذا،الأخرىالملَغلِرات

الحضوىِ.الفصلظلكْلالحكوملِةالسياشهة2-

الللللِاسىالنظامكانإفرلثَلِا،-جنوبفىالعنصرىالفصللدسطوروفمَا

ال!اسلِه،الحقوقمنأفودهلِحرمالذىألسودلمحطاع:ْ!طاعلِنإلىلِنقسم

91عاموالألولِلِنللملونينمحدودهسلِاللليةحقولَىوأعطلِ! A،ôوقطاع

و)تمَر!ط(اللممياسيهَالأحز)لأللَتظلِمالحرلِةلدلِهمأفرادهكانالذى،البيض

والثَضائلِهَالبلِروقراطلِةوالنطم.الدلِمقواطيهَالانلَخابالَافىالملنلاركهَ

منوبداية،الإعالموسائلعلىصارههركَابهَلَوجدكانتذلكومعالمل!طلقلهَ.

حتىالسلطهَفىاسلَمرالسياسهَ،علىالوطنىالحؤبسيطوA،491عام

عام

السود؟كطاعلجاهالبيضنظامأهدافطبلِعهَماهوالأساسىوالسؤال

لَحقيق!ادلَهمحاولهَهىكانتالبلِضلنطامالموضوعيهالوظائفماإحدىلعل

الموضوعنهَ،وظيفهَيلثَلبهوهذاالسوِد؟السكانعلىالسلطهمن!درأقصى

والاخلَالف.الفالتَالبافيفىوُصِف.الذىالشمولىالدكلالَورىللنظام

لللميالدلةالرللممىاللثلل!طمفىكامئاعندئذللليبدوالنظاملنبلِنالوحيدالأساسى

هذاارتكاؤوفىوالمحكومين)المنلَخبين(الحكابمبينإفرلِقلِاجنوبحكومهَ

النظامعنيخلالفالنظامكانذلكومععنصدرىِ.أساسعلىالتقسلِم

النكلففى.السياسيةالصنَطاوكهَوهومُهِم؟أموفىالشمولىالدكلَالووى

المطعمةالدعايهَخلرمنبالأيديولوجيةؤلُقْنَعُملَعلفااللنَععبلِكوناللنَدمولية،

الللدلِالدهىيالنظامليؤمنعللِهالالنلثراكنِهلفرَصْأوالأيدبِولوجلِه،بمبادئ
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الملنَعاركهَمنبقللعوهَالسودكانْلِمنعفثَدإفبرلِقياجنولبافىأمافيه.ويلنَمارك

()557لَعللمهمعلىنسبئِاضنئلهَمبالغلَنفقكانتبلالسلِاسي؟النظامفى

لللالملِذدولارا.2هس8بمثَارنة،1أ-879989الأعوامفىلللالملِذدولار

.الخضوعكانمنهمالوحيدالسياسىوالمظلب(،البيضمن

هدفهكافاوالذىاليبِض،نظامداخليمهمهَصراعالَأألضئاهناككانت

!اره؟يُؤلألموالذىالسود،علىالسلطةمنقدرأكبرتحقيىَهو

رخيصهَ؟عالةلِريدونكانوا-المثالسبيلعلى-البلِضهنفالرألدلماللِلِن

ذلك؟علىعال!وه.العمالةأجورلَرفعكانلَماْالعنصولمحاالفصلدمدياسهَولكن

المرءلِللللطيعلانَمومنالموارد،علىلَكلفهلِلقىكانتالسلطهلراكمْفإن

النمن.كانمهماالهدفهذالَحثيقسلِنابعكانالبلِضنظامأنللَوكعأن

هدفأنولِفلَرضكبلِرهَ،بدوجةالمؤلفلِبلللِّطسوفالبالأهذاوفى

لاسلَغلكهمالسود؟علىالطلللطهَمنلمحنرأ!صىلحثلِىَهوالبيضنظام

احلَمالان:الاعلَبارفىوُضَعَالسلِاقهذاوفى.البيضلمصلحهَاق!طادئا

للعمالاللامها!كلَصادلِهَالمتفعهَأجلمنلصرفالنظامأنافلَراض-الأول

11)بورلركالهمالطئعهذافىوالمؤلف.البلِض IVA،-لندالوفندلى

أنعلىنصلَاواللَىالوظائفحجزنسبهعلىاللركيزفى)8791(

عينواماإذافقطمحددهَبننلبسودعمالتعلِلِنيمكنهبمالأعملأصحاب

للعمالهالإجماليهالمحوهَمنهـ3(=**/)*فإنوباللَالىألِضًا.بلِفئاعمالا

فندلى،لندال-ذكروكما،)ليولالبلِضالجملمنتكونأنلِجلا)ول

عمالباسلُيرادتصريحاالأبيضالغاملمطْحلَعادلكانتالللللِاسهَهذهأن

الناتجعنالأبيضللعاملالمكافأةمنهزيخاالأبيضقالعاملأ!جووكاقسود،

للعاملالمستوردالحدىالناتجبينانفرهـلميساوىريحإلىإضافةَله؟الحدى

البلضالعمالاسلَغل،المفهوموبهذاالأسودالغاملأجرومعدلالألدهود،
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إ.أ-)3الفصلفىلمحلئِنَماكلنَ!كماالعنصرىِ،الفصلفظاملحقاالسودالعمال

منلمحدرألمحصىحققالبيضنظامأنالكالَبلِفلَرضالنموذجهذاوفى

الاسلَغل!.ءْهذامنالبلِضالعمللمصلحهَالأرباح

عندلطبَّىَالسوداسلغل!أنالمؤلفاقلَرضالفلألى:ا!وذجوفى

ال!يض.العمللمصلحةلَطبيثَهمنأكلَزالأبلِضالمللرأسالحديهَالمنفعهَْ

وعلىالعمالهَ،لَدفىَعلىالصارمهَالس!رهَعلىالكاتبركزاقحليلْوبهذا

البلِضمنالمالرأسأصحابأفادأنهاعْلَقدالذىاللَصارلِح!انوننظام

سوقفىلسودكانماجمنمتخفضبسعوالمنضبطهَالعمالةثَوةبلَوفلِو

حر.عمل

لِملِزلَباينالَه-بكلالعنصرلِهَ-للغماليهَالاقثصادىالاسلَغط!كلهدفإن

ويضيف.الدكلَالووياتمنالأخرىالأنواععنألعنصرىالفصللف!كلَاتوولِه

فلاالعنصرىِ،للفصلمركؤئِاهذفاالاقلَصادىالاستغل!كانبينماالكاللا:

الوحلِدالدافعكانلأالاقتصاليةالأهدافأنيفلرضبأنللمرءداعى

إضافلِةأهدافإدخالفإنذلك؟علىوفضلأالعثصوي.الفصللسلِاللنات

بيكونظرلِهَفىموضحهوكماذالَه،ْحدفىالعنصوىالتميلِزم!عهَ)ملر

لِلنلاهدأنيمكنالذىلألنرهالَحقىأنلِمكنالعنصرىِ(لللَميلِؤ)7191(

للئموذج.لمجلِرتعميدبدون

الرئي!للملِهَالأدوالَاأنالمؤلفيفترضالكلابهذاْبثَيهفىللئرِدَوكما

القمععملدياتكانتالددهياسلِهَالدلللطةقراكمالبيضمنالحكملنظامالملَوفرة

بطريقهاللللخدمقدإفريقلِاجنوبنظامأنذلكالمسلَمر(ْ،التأيليد)أووالولاء

الذلِنوالملونلِنالبيضمنكتير)وضدفيهااللللودضدالسيالملىالقمعمكتفة

المكثفه-والللنلرلِعالَماجلِذا.معروفهوكماللسود(السلِاسلِهالقوىمخالحثوا

،5691عامالشَغبدجمعالَاوقانون559،1عامالدنَعدوعيةثَمعكَانونلنَدامله

629169،لعامىالعامالقانونوتعديال! rالداخلى.الأمنوق!الون'ا
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قطنونسرلِانكبلحلى.-الحكومةأعطتكد-ولَعديالتهه7691عام

لَومسونليوناردوْللحللِلووففاعادلِهَ.غلِرسلطالَما-8591عامالطوارئ

الحكومهَأعطىالدَللعزلِهَاللَلثلولِعالَامنالكمفهذا)8291(بوريرألْدرو-

الناسعلىللثَبضواسعةللللطالَااللفَعوطهَذلكْفىبماووكالالَها

الكلنلفدوننهالِةلاماانفرادلِهَِإلىمعدَكال!فى2ووضعهم،محاكمةدون

الحكوههَلموظفىإلارؤيلَهم؟حىْلنَلخصأىمنحوبدوقشخصيالَهم،عن

ل!(".ا2)ص

هقاوئالنبرعي،طغيانى"تظامبأثهالنظامبوصفماقامَفقدلذلكووفقا

بالمعنىالوليلدهلِةبالدولةو214(،)صالسوفيلَى"الالَحادفئالنظامبذلك

21(.7)صللعباوهَ"الحقيمَى

إفريقيا؟جنولأفىالانتشاروواسعمنظفاكانوبماالمَمعأنوبما

يتم(التكلفة)فعاليهَالكفاءهمنأنهتجذدكلَالَورلِةأىأنيتوقعلافالمؤلف

لبلِنالولاءلِحقىَأن!لأالبيضنظامحاولوكد.وحدهبالثَمعالحكم

السلِاساتلهذهجلِدهَهناقلنَلهولْوجد.البيضغلِرالللعكانمنمعلِنةجماعالأ

يقولونفهم1..42.1ص،Al)91مودلىكوجيلا-آدمهربرلأدراسهفى

اللَفضلِليهَ:المعاملةأجلمنخاصةَبصفهَاْخِتلرتالجماعالَ!هذهإنه

الملونين،والشركاء،معيشلَهمهواطنفىالإفولِقيهالبيرؤقراطلِةالبرجوأزيه11َ

التىالحضريهَالإفرلِثَيةالعاهلةوالطقةالبلِض،لسلِطرهَالخاضعلينوالهنود

التظامعالفهكانتلذا151(.)صالحقولَى"هنالعاشرألفصل.فىلندوج

العملصاحبتحالف-أساسئااللدهود-معيشةمناطقفىبألبيووكَراطيهَ

منكتنِزافإنوبالملر؟.لالبهراداتبلحويلا!إمدأدهممعالنظاممعوالعميل

لَحقيقعنهالُعوفكانالحضريهَالمحليالَألمجالسالأداريهْالبرجواؤية

وكان917(.)صنالمربحهَ"اللَصارلِحتوؤيعخل!منلنَمخصلِةتزوالَأ

وكانالعنصوىِ.الفصلبعملاءالمنلَفعلِنهؤلاءمنكلَنرإلىعامةيلنلار

قائدبولَاليزىالزعيمشَغلفقذ؟أنالنلهمللِنالللللطةكوأعدمنقفيللديهم
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ومن.الزولويينملموللمةسلِاللليهَقاعدهلديهوكان!متولللطا،مركزاالإثكانا

للدخل،الوحيدمصدرهكانكواؤولبىفىالسودموطنفإنأحْرى؟ناحلِهُ

98(.)ص118118291عامالكلىالإلِرادمنه/ه%1حوالىولمكل

وهىالسؤد؟ولاءعلىللحصولأخرىهامهَأداهَاستحْدملَأو!د

الملونين،منه/ه5025كانالنَفانينلِاتأوائلففىالمباشر؟اللَوظلِف

فىمبالنَلوةلِعملونالأفاركَةالموظفلِنمنه/ه4091والهنود،منه/ه،16وه

الممارسهَحلِتَ"منذلكأنمودلىآدم-واثلَرح1(.43)صالحكومة

كائلين:وأضافا174(.)ص!الفعللِهَالمقاومةعنيبعدهم

بضةعملهملأربابالولان!يكنونالسودمنالحكومة!ظفىإن11

المفدوحة؟الولاءوعودلَحقمَهالذىالأمنبسبب-فقط-لسِ!؟خاصة

الدولةلموظفىوالاسَماءافَابتةألوظيفةنحمَمَهذىألمركزبسببولكن

لدفعهمثدالثوريهالموىجاتبم!ألسودبالموظفلنوأللحرشألِضًا.

حل؟أيهَوعلى.خصومهمبىالندَربمنأكثرممادلَهم،منألتمَربإلى

1174.)صألسلطةالسودتولىبصيخافونهمماكثلِرالدلِهمفإن

كَطاعالَالكسبالبيضنظامبهاقاماللَىالمحاولالَماهذهضوءوفى

وأعمالكبيرةصواعالَأهتككاتلأأقعجبفلا؟السوبالسكانمنكبيره

العنفلوجيهالرئلطِللهَالنظامأهدأفمنكانأوالسوداللللكانبينعنف

يُعلبَروقكانوا.الذين،آخرينسودضد،الأحيانمنكتيركْىللسود،اللللياللدى

فلك،إلىالنظرعلميجبأنههناالتحليلولمجلِن(.البلِض)"عملاء"لنظام

لالككافلأرلم!بل؟الحقيقىالعدوعنبعلِدَاالسياسىللعنفخولأنهعلى

وبهذه.البلِضلنظاماللعللطهَقواعدلمهاجمهَفَاعليةالأكتزهىالطريقة

وأنَاوالبيضشجبهْالذىللسوداللمملِاسىالعنفمنكبيراكدوًافإنالطرياله؟

النلَائجإلىجزئلَالِرجعكان-اللاد!معلىالسودممَدرهمنمخاوفهم

1(.90ص)صمعاكسآخر.شىءعن1()869ومودلىآدمْمناك!تد4انظر)لة(



وكْىالبممود،معظمبممعكاملَ!واللَىالبلِض.،سلِاسةْدبرتهااللىالملَحصلهَ

فىبعمىَنوقلث!إكمامعهملللَعاونمنهمقل!اسلمالهَإلىهثفنفللل!الو!لَما

س-خ!(.الفصل

المؤلف،افلَرضإفرلِقلِاجطوبخكومهلسياسهَبللملِطوصفولعرض

)ول(والقمع)ط(الولاءمنالمدخان!بينالعالكةأنالسابثَة؟الفصولفىكما

الإنلَاج:بدالةلَملَنِلهالِمكن)+()السلطة(هلنهم،والنالْج

ء=ءول()صأ،)1(5005000500000000500000000005....

دلِمقراطلِهَ)لَمَرلبًا!كانلأالعنصرلِهَإفرلقلِاجنوبحكومهَلأنْونظوا

فىاللملخدامهاعنداللثَيءنفستعنىلا)ء(هناوالبلِض،لقطاعبافسبة

البلِضنظامدلللطهَإلىإء(ددندلِرالبابهذاففىالكلَافي؟فىآخرمكان

لِمارسالذىالقمعهلللتوىإلىتانَللِر)ولفإنوبالملر؟السود".السكانعلى

علىالحفاظولَكلفه.البيضلنظإمالولاءذوىالللعؤد"11عددو)ل!ضد"الللمود"،

ىأ-للنظامالعنصرىِ"الفصل"صِؤانلِهَهىملَعددهَ،مسلَولِالابكند)ء(

كماالإنفاقدالهَوصفويمكنالسود.اللللكانعلىالبلِضسلطهَحفظنفقات

بالمعادله:النَالتَ!الباب)فىلللبىَ

!=إصأ،.ول(ما!لأول!ول)2(000005..........................

حيفأ:

!ة!عندلَبالَهيفلَرضوالذىالقمعسعر-ولح

العثصري!للفصلمواقيشَهادعاللواللى(،-الحكومة)موارْئة!-

الحكؤميهَ؟االموازنهَمنلَلَأتىلاادكتالَور"طزباح"البابهذافىالنمماذجبخصوص)،(

لِوجدلافلكعلىوبناء(.أرباحأو)أجورالخاصبىالمطاعمكاسبشكللأخذولكنها

،أخرىكلمالأوفى.الخامسالبابفىالدكتاتوو()العللَهلش!عإلىلمتل!هنامتغلر

بينالبابهذافىالنماذجفىاخلَلافهناكللِسلذاصفرا؟لَساوى)شه(أنفيفلَرض

الفرض!هذاأنوياإحظ)!(.العنصرىالفصلوفوازنةالحكوملِةالموازنةإجمالى

فىعطاياسيتلقونالنظامحكامأقاحلَمالعلِىالضوء!لتسليطفقط،للتبطميطوُضع

.(ا!كوملهَالموازنهَمنبدلاالخاصالالطاعإمكاممباللنمكلهذا
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لاءالوسعو-صأع

أن:الكالبولِفدرض

مأ!!صلمأ!->0

ممأ!

لأ9!""سأ!=صح0

ولل!.

أعلى،إلىانحدارٍذاالولاء،عرضمنحنىكانإذا!ط!ء0ولَكىن

الولاء.دل!وق"قىكبلِرمشلَرىهىوالحكومهَ

إضافةَلَكلقهَلهالللدلهودالمَمعهسلَوىفىؤلِادهَبأنتقول"طج>00

لشواءئِدفعأنيجبالذىالسعرترفعلأنها؟للقمعالمبالنَلرةاللَكاليفإلى

.الطغياننظمفىالحلهوكماالللعود،ولاء

)2(و)1(فالمعادللَلِنالبابْالخامس()خاصهَالثانىالجؤءفىوكما

العالقة:فىتتضمانكَد

ء=ء)!()3(..................................................

أكلبحو.سلطةينشجولط،علىأكنَرمواودإنفا!أنكلِفلَبلِنوالتى

أى:عكسلِةبطريقهَالعل!ةهذهسنكتبباديهَ،ستصبحالتىولكلععباب

أ-!)ء(كات)ء(الم3(000000000000500000000000000500000000005.

الضووريهَْ!(المواؤنهَ)أواللَكاليفإلىلَشلِردالةكاصىحيث

فىلِبلِنهالمنحنىوهذا)ء(السلطهَمنمدللدوىكلعلىوالحفاظلإ!داح

)8-1(.الاثمكل
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العافلةالأيدىحسبلدكتلالورية)8-ا(.الشكل

ا!لاأهـ

-لم!سلم

السلطة

!ي

!
ى-

II

x

-
-2

-!!

----------

!!ءول

الأجصرموازنة

لعصرىلثمصئلى

!-

ى!

الأخرىوالألنَطكال،العنصريالفصلنظامبينواحداخلَالفوهنك

لجثديمقراطيًا؟كانالبيضاءإفرلِقياجنوبنظامأنوهو،الدكلَمالَورباتمن

واللعملطهالاستهلنهطللوياتاخلياروفاهيهلدلِهلكقلمالمعلطةفىبوجوده

العامالهدفدالهَفىالح!هوكماالمحنفعهَ،منِكدرأصَىلتحقيق

نموذجلعملطرقعدهَولوجد.الخاملىالبابفىوُصفلأاللَىللدكلَاتبىرلِة

ددرأكصىتحقنِىَذلكفىبماديمقراطئِا،اْنُلخبَللَمياسىلمحؤلبماالهدفلداله

منقدرأكصيوبحقلِىَ،الناخبلِنم!للوسلطولَحللِلَالملَوكعهَ،الأصوات.ه!

اسلخدامهو-هنا-الكالْبواهلماموهكذا.الانلَخاب،إعادهاحلَمل

ئلنَمحذولكىالبلِض؟لمنفعهَلاسلغلكهمالسودالسكانعلىلللللطتهاالحكومهَ

هذاأنالأؤلى-:بللليطلينمستقطبلَينحالللِنالكاتببقث!ماللَحليلهذا

المالرأسلمصلحهَوالئانلِه-.البلِضالعمللمنفعهكللِةئنفَّذألالمحملَغال!

المجصوعلَينهالينلإحديكوكيلبالكاد،ا!ومهولعمل.للبيضال!وك

لمجرالدلِمقواطيه،النكلفىالمصالحجماعاتنماذجفىالحلهو)كماْ

للحكومةلِمكنوكلِف)78911.الدطيَحبلرأو)8291(أولدلعنأو)839

وأسأرباحأوالبيضأجورقائمةلؤيادةالسودعلىسلطتهالَللدلَخدمأن
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ال!صلباقتصادالخاصالنَالتالفصلفىوُصفَفذلكالأبلِض؟المال

لللملاسالاالنلائجونقدمهمكن،ذلكْأننفلوضبلضبطَوهناالعنصرىِ.

الصري.الفصلحكومهَ

سلطلَهـالَلمللَحْدمالحكومهَأنْالكاتبلِفثرضنالأولىالحالةفىعئدئدْ

اللعللطهَتراكملَكلفةهنفاهخضومًاالبيض!أجود!كائمهَللعظيمالسودعلى

منىلِملِو)8-ا(الشكلفىوعندئذ.الالمحللتغالكطيهذاللقيامالضرووى

لذاالاسلَغل!؟هذ*أمنالبيضأجووفىالكللِطَالزيادهإلى!لأ)ء(

المنحنىولِبينالإلِواد.إجمالىلفنحنىمماثَلاًلِكون!)ء(فمنحنى

المسلوىعلىللحفاظالمطلوبةالعنصرىللفصلالإجماليهَكاالموازنة)ء!

الكليه(.اللَكلفةمنحنىإنه)أىالاسلَغلرهذالقتفيذللسفطهبمالفلاخ

العم!يكسباللَىلالك.هنى،لالىهنفامالملبرةالقطبلِةالحالالأوإحدى

الضوائبلِدفعبىاأنأنفسهمهممنهمويطلبللسلطهَ،ممارسهَمنفلِهاالبلِض

خضوعهم.علىللحصولالسود؟السكانلرلنَلوهَأوالقمعلعمليالَأالضوورلِهَ

المحدىالمكسبفلِهالِتللداوىاللَىالنقطهعنداللوازنيكونالحالةهذهوفى

الحدلِهَلَكلفلهامع!ك!ا)ء(انحداراالبيضأجورفىالزلِادهَمن

لوازنيكونوعندئذإ.)8-أالشكلفى)-ء(عندأوكاأاثحدارا)ء(

عند-)*ء(عند)ء(لبقاءالإجماللِهَواللَكلفهَكلد!يح!،البيضأجور!ائمة

إعادهَعمللِهَمنالبيض!للعمالالأرباح"11صافىهى!(-ْك!إكيم!لذا*!.

هذه.اللَوزيع

الكالبثامأخوىودكتالَورلِالَماكهذانظامبلنالاخلَالفئِطِّلالذىفما

الإجماللِهَاللَكلفة11منحنىتقاطععندفيهااللَوازنيكونالتىلالكلمجحليلها؟

)8-1(،الشكلكافى)ء(لِعادلوالذى)5-3(الشكلفى+أ)ح-كا!

مع)ء(!؟)5-3(الشكلفىلِلَمال!الذىأ)ءإ!إ،المحنفعةوهنحنى

التوؤيعإعادهَلأغراضالمواودالمحكومةتستخدمعندماأنههووالاختلاف
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اللوزلِع،إعادةفىالمعنلةاللكللِفالجماعهَهذهلَدفعوعندماخاصهَلجماعهَ

إعادةعمللِةفمنَلا:اللَكاللِف،لهذهحلللاسهَبالطبعالجماعهَهذهفللللَكون

)وباللَالى)25.1للَكلفولكنهااليلِض؟أ).للعملنالَجهالِكونالتىالتوزيع

كانتفإذا؟أخرىناحلِةومن.مصلحتهمفىتكونولاضوائبهم(لَرلَفع

بعلِنهمنفردلدكتاتورالوحلِدهَللمصادحلَعملأخوىنماذجفىكماابحكومهَ

لللَكلفهَاللَفاتالَعلِرلاالحكومهَهذهفإنسلطلَه(؟أواسلَهالكهلَعظلِم)أى

علىوللِساللثمعب؟عاتىَعفىتمعاللَكاليفهذهأنبامماللضرائلا،الحدية

الدبملَالَوو.

الضرائبعبءيلَحملونالبيضألعملبأنالافلَراضفإن؟وبالطبع

للواحهَوَفُرِضَمفلَرض،اصطناعهوالعنضرىالفصللمساندةبالكامل

لِدفعأنتقررمافإذاالافلراض.؟هذاترا!خىنتائجنرىأنالسهلومنفثَط.

فلِهايكوناللَىالنقطهَعنداللَوازنفسيكوناللَكلفه،هذهنصفالبلِضالعمل

اللكلفهانحدارنصفبالضبطهو)ى(!ْا،اتحدارأالحدىالإلِراد

أكصىفىهذاحدتَوإذا)8-ا(.اللثعكلفى2ءعندأى18)ء(االحدلِة

ولكناللَكلفه؟هذهمنلنملِئادفعواقدلِكونوالمالعملطفإنالمضداد؟القطب

قدرفيهالِحالىَاللَىالنقطهَعنداللوازنويكون،أخرىجماعالَأإلىنقلوها

كافلِهضريبلِهَم!اردتوجدأنبننَلرطإ،8-االائعكلفىى)3!من

هنحنى!أن-طالما-صحلِخاذلكويكوناللوازن.هذالملللاندة

وصلوإذا8-ا(.)الدلفىالخالهوكفا،أعلىمىْكاا)+!ايقطع

فإنعندئذكاأ)ى(أقيهايقطعاللَىالنثَطهبعدلمحملَهإلىههممنحنى

كدلِكونحلفأكاا؟)+(اوا)ء(ثحهلاألَداطعنثطةعنبلِكوناللواؤِن

إيرادالْاتوجدأنبلنَلرط،البيضأجورفاتورهمنكدرأثصىفلِهحُثٍّىَ

أنولِالثحظالضرورلِةلهالسلطةعلىالحصولتكلفهللَغطىكافلِةضوائب

وهواللَكاللِف(إجمالىلِساوىالإلِراداتإجمالى)حلِثهتااللَوازنلعريف

فىمنادالنَللَه)السابىَالعادىبالدكلالَؤرالخاصذلكهلرالشَىءنفلىلمافا
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،ْالبيضالعملنظامعليهلِكونأنيجبكماالحالهوذلك(.الخامسالباب

الخإصهْ؟ءبينمالأغراضهالعامالقطاعمقافعكليحوِّلأناسلَطاعماإذا

التكاليف.لِدفعاللنَععبباكَىيجعل

الفصلكَوانلِنتطبيىَحالهَمعفعللِايلَطابىْالسيالللىاقطاعلحلليلإن

هذهفىالبلِض.العماللصالحولنِسالأبلِض؟المالرأسلمنفعهَالعنصرى

فىالسودالعم!أجوولتخفلِضستعملالغنصوىالفصلكَوانلِنفإن؟الحالة

-2الفصلفىسَلُلنَدرح)كماmanufacturingللبلِضالتابعالتصنلِعقطاع

كَوانينْالفصلمنالناشَئالإلِراد+أنهوهنا،الضرورىالوحلِدواللَغلِلِرجإ.

البلِضللعبماوللِس؟أرباحلثَلكلفىالأبلِضالماللرأسلِلَجمعالعنصزى

هذهلِبلِن)8-2!اللنَلكلفى)ءآ-عفالمنحنى.أجووهمفىزلِادةلنَلكلفى

رلفصلنظام!للِالأ.تطبلِقمنالنالثَلئةالأبلِضالمللرأسالأرباح

صنالضوائلبأتكلفهَتصوركاأ)ء!افإن؟منْدبلذُكِرَوكما-.العنصري

مفيدهَ؟نجاصهَحالةهناكأخرىومرهَالسلطهَ.هذهْوممارلللهلَراكمأجل

اللَوازنيكونوحلِتَ؟للكالضرائبلَكلفةكلالبلِضالرأسمليونلِدفعحيتَ

فىالحدلِهالزلِادهَ!ونعندهااللَىالنثَطهوهى8-2ْ(،)اللنَلكل)!ء(عند

ئلفيذمنللضوائبالحدلِهَلللكلفهمللعاولِه،الأبيضالماللرأسالأرباح

تحولِلالبلِضمنالرأسماللِوناستطاعإذاأخرىوموهَالعنصرىِ.الفصل

علىللسلطهَالمنَالى.المسلوىفإنأخوى؟جماعالأإلىالضرائبعلاء

لِدفعلافيهاْاللَيلاالملَطرفهالحالهَفىوأخلِرًاةأكبر.للعيكونالسود.النبمكاق

أكصىضكتدأخرىمرةاللوازنسيكوناللَكللِف،هذهمنألاالمالرأس

.هذاللغطلِهَكافلِةالإلرادالأكانتإذا)1ء(،عندأتهبمعنى-)ء(عنثَطه

)+(جلقاطععندللطلِكونكذلكيكنْالأمرلموإذا)+(،منالكبلِوالكم

هكا.)ء(و

261



المحلصادنموذجمعِالحكوميهَللسلِاسهَالتموذجهذارسمئانُدمجأنوقبل

النظاملنأئوُصِفااللذدنالنظاميننقارنلكىفلندوثْف؟العنصرىالفصل

أمالم!رأسلصادحالسلطهَفيهتماوسالذىذلكبمعنىفاعليهَ،أكتؤ

كمعا؟أكنَرلِكونأنإلىلِميلالنظاملِنأى؟البيضالعمللصالح

افلَواضالمعقولمنلِبدوأنه"أولأ،ننوهدعناالأسئلةهذهعنللابجابهَ

،كاا)+(أمنحنىفىلُخِّصَثَكماالسلطهَ،وممارلمحلهتراكملَكلقهَأن

الوظائف،حجزتنفيذصئلكلةظلففىالنظاهلِن؟منأىظلفىنفلععهاهى

)الأرخصالسودوتعلِينالحضصتجنبمنالبلِضالعملأصحابمنعفهو

بالضرورهَفالمشكلةاللَصاويح؟قانونلنظامووففا.البلِضمنبدلأأجرًا(

ء.الشينفسهى

الم!رألىْحسبلدكظلوريه8-2(أشكلى

!ر!

!!م.هـ

درجة

لاحلَمالا

ازنهَالموو4

أ.6
لم-لمكل!".-."َ..!----.-َ------!

*ء---------َء!
5أ+*+ة؟َ.-السلطة

بهاترافبالثىالطرقإحدىهواللَصارلح!انونلظامأنوالواثع

وباللَالى-ككلالبيضقطاعفىاللللكانمنالسودلَعلِلِنحصصالدولهَ

المرءهيستطيملابدءكنقطهَفإنهلذا.القطاعهذاإلىابسوددخولفىتلَحكم

تفسهالشيءلَلكففاللللوداللللكانغلىالسلِاسيهَالسيطرهآللالأبأنلِللللِّمأن

البيضاء.العمالةأوالأبنِضالمالوأسبواسطهيُوَظفونأكانوالللبىاء
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الوظائفجزلأن؟نفسهالدثدىِءللِس!المنفعةمنحنلِماتْ.فإن؟ذلكومع

علىلِشجعلاوبالللىالمنشآلأ؟كفاءهَمنؤلِخفضالعمالهَ،للمعرمنيرفع

أخرىناحلِهَومنناحيهَ،منهذاالاقلَصادىوالنموالملرأساسلَئمار

11لْخفضلتصاولِحنظامعمليهفإن؟سنرىوكماالحكومهَ.الرادالأيخفض

رأسعلىالعائدلرفعفهىعكلدسي؟لألَيرلهاوبللَالىالعماله،سعرمن

لذلكالضوائب.الرادالَأ!لَوفع(1وبللَلىالاقلَضادى؟النمووللَنَعجع،المل

خطراأكلحرلكونالمالرأسلحابىالذىالنظامأنلِبدو،الأولىفللوهله

الطولِل.المدىفىذألهلدعلِمعلىددرهَأكتَريبدولأنه؟الإتللعاقحموقعلى

وماالدوللِهَالأللعوايَمافىألمعا!تتكلفهَ)هبوطااالعولمه11َظاهرهَاق

أنلبينأنهاوكماالأمر،هذاقمَوى(الملرأللبىحركهازدلِادمنعنها-ينلَج

والاقلصادى،اللللياسىال!معافلهالِنفذواللى-العمالةعلىْالمينلِهَالنظم

القىالنظملالكبينماالبقاء؟عليهاالصعبمنسيكون-العمالهَلمنفعهَ

ولِمكنملَزالِد+لاهعمللعتمبللهايكون!دالملوأسلصلحالدَمعلماوس

هملكةالاقلَصادىالمحفعآليالابعضوصفتاهاإذا؟أفضلبطرلِمهَذلكفهم

الثانى.الفصلفى.ذلكاجْرِىوقد.الملإورأسالعمالهَفى

الفصريالفصلاقتصاد3-

الوظائفاحجؤأ:!3-

أولأ-اعلَباره-فىالكالَبيأخذالعنصرىاقلَصاد.الفصللوصف

الدطاعبذلك)7891(،.ويقصدعموميةاكتزبورلَرلنموذجخاصهَحالهَ

البيضوالعم!السودالعم!منكلأأنللتبسلِطويفترضفقط،الصناعى

الماهر.-ويمكنوغيرالماهرالعاملبلِنلَميلِزْولاملَساويه،إنلَاجيةلهما

ذالَأالكليةالإتتاجلدالهَوفقاللبلِقنالمملوكالضلوأسمعالعمالهتراوج

الجلِد:اللنللبىك

-f*(،0)*ع........................80..........(.4)
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حلتَ:

ط!محص0،*مور00!كل!أم،،ءل!آ*م،00!

موا!همفىلَمافامرنبعرضملَاحةالسودمنإلعمالةأنولِفلَرض

لثالإ؟هوالبلِضمنللعمالهَالإجمالىوالعرض!ثكأ،الكفافأجرمعدلعند

المالرأسيسلَطلِعلبمكللِه؟السوداثلَصادعناللِضاكتصادفإذا"فصِليَ

الشكلفى5!3عنداللوازنسيكنونفقط،البلِضالعمللِوظفأنالأبيض

هوكماsegregationالعنصرىالعزلأجل)من!افى*أجؤاهدضمئا)8-3(

النظإمانتكاملوإذايي*.البلِضللعم!1(()789بورترلراسةفى

فإنكافلِهَ؟كبِؤاْبدرنجهاللللودمنالعمالإَعرضكانلَمافاالاقلَصادلِان

منلكل!ثه!أجرًامتضمئا8-3،لنَلكلفىلللَكاملال!عندسلِكونالتوازن

فلهالمفلوضمنالأبلِضالاقتصادلأنونظوًاالبلِض؟والعمالالسودالعمال

العماله،كلَثِفالأسودالاقلصعادلِكونوبلِنما؟المكرأسكئلِفيكونأن

هذينبلَكامللَحقيقهالِمكناكَلَصادية.كبيرهَمكاسبهنكفطللكون

العنصوىِ؟الفصنلنظامنوعمنسنِاساتغلِابففىذللثومع.الاقتصادين

لَذهبسوف)8-3(االشكلفىلآ+ج+ولالمساحهَأالمكاسبلالكفإن

سًحوكسوف+(+)،المساحةأنإلى)إضافهَالأبيضالماللرأسبأكملها

"أوضحهكمالذلكونلَلِجةالأبلِض(.الم!رألىإلىالبيضالعم!من

قدرأكبولحقيقهوالاقلصادنِهَللللدياسهَالوحلدالهدفكانإذافإثهبورلر؟

للِلللتطيعوا؟البيضالوأسماليينلَحرلِوهوالمطلوبفكلللبلِض،الدخلمن

منلدخلأىمطلوئاوليسالسود،العم!منيويدونهعددأكبرلوظيف

رأسإلىدلعلَذهبْالمكاللمبكلولكبنالأمو؟هذافىالعنصرىالفصلنوعلِهْ

كَد،السياسةهذههلركا!.إلىالأبيضالعاملأجروللليهط،الأبيضالمل

ضوائبفرضالأمريلَطلبوكدالينِضاء،للعملةسلِالم!مياممَبولهغلرلَكون

الجمالهَإلىالأبيصْوأسْالملمنالدخلللَحونِلالأليضالملرأسعلى

للئتفيذ.كابلهغيرللملِاسيًاتكونقدالضرلِبهَهذهملرأنإلاالبلِضاء؟

264



)بورتر(،.ألوظالفكحفظألفصرىآلفصلظلفيألريحتوزيع)8-3(لفَمكل

وخسثو)++!(،ألبالضاءألصالةومكاسب)"!3(،ا!تصادىبالقكاملمقارنه

3(.ةP+)+الأبلمْىالم!رأس

---

El

ولولأ!العامله)ثعوهَأع!اد

!؟.كا

2-هم
ا-----َ--َ-أ---

به!"!!!7

--ط---ي-َ.َ-.-+-.--

،*ح/1*ول

لعاملىأجرمملا

ط!

+!!رء!بهي!ص!الم

هـطا

التىالسلِاساتمنمجموعةلُعْلًبَرالعنصرىالفصنلفإنلِبدو،وكما

)غيربدلِلأنهعلىألِفئائرىوقدالعمالهَْاللللوداء،لَوظيفهنوتحدتقيد

بورلَرافلَرضالحسياساتلهعذهْنموذجولعكلالضرلِبهْهلهذهكفء(

الوظائفحجزْندمدبةلفبرصكافيةدععياللللِة،سلطهَلهاالبيضاءالعمالةأن

(Nلثا*لم-)منعملاستئجاريمكنهأبلِضعملصاحبكلإنأىح

العمالهنسبهَأنعلىالبلِض،هنعمالاأيضئالسلَأجبرأنبلن!درطالسود

الَوازنيكونوعندئذح.عنلَقلأنلمكنلاالوظائفإجمالىإلىالبلِضاء

إجماللِةعفالهَقوهملَضمنًا8-3لنَلكلفىولل!عندالعلضلرىالفصلنظامفى

.ا+!ثا*حأ(-)ح!ثلاامنأجروهتوسطا!ا*احمن
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ول(+.)!المساحهفىدكونيالعزك(إممَارئاْالعنصرى"للفصلوالمكددب

يقدم)وهوالتعرلِفالَماأحدأنبورلَو..)7891(ويدَلَرح)8ْ-3(.اللنَمكلفى

كلأنهوالعنصرىالفصلظلفىاللممودالللتغل!كلِفلِةعنتعريفالَما!أربعه

A+)الأبيضالملوأسأمكاسبللبلِض-تخصصالمكاسبهذه K)والعمالة

معالعن!صرىالفصلتوازنبوولَرلِقاونذلكعنوبثلِلاًأ.!)،-البيضاء

الذىالوحيدالالللتغلريكونالحالهَهذهفى)أل!.اقكاملظلفىيجوىالذى

البلِضاءالعمالهَب!اسطةس)يخسوالذىالأبلِضالمللرأسهولِحدت

T+)لَكسباللَى P.)

أكنَرلَكونالنَانيهَالمقارنهَأق:المؤلفسيقلَرحذلك،بعدلِلَبعوفلِما

بدرجهَتتفيذهاكُؤَيَتْأوالعنصرىِ،الفصلثوانينكؤلِلَأْلولأنهملاصة؟

للعمالةأكبومكاللعبلِلضمنفثتلك(؟الوظائفججؤعلىاللَضييق)مع.نحدية

باللَكاملالمقارنهَللعتكونلذاالأبلِض؟الم!لزأساُكبروخللطائرالبلِضاء،

.العنصريالفصلمحوأولَقويهعمللِةمنا!شةفىأكفَرطبيعيهَ

اشلَبعادومع.اللَحليلهذافىلِلحددلمالوظائفحجزنسبةولَوازن

الللعياسيهَالللللطهَعلىلَلَوكَفالنللمبهَهذهفإناللللياسلِه؟العمليةمنالطمود

لاندال-فندلىوصفوقد.الأبلضالم!ولرألىالبيضاءللعمالهَالثلللبلِه

7(9 A!يورلبى.نجموذجشبلِفانموذخامستخدضامفلِدهَ،خاصهحالةأ

هدفلِكونلكىالللعيالمنلِه؟العمللِهَعلىلللللِطوالبلِضاءالعمالةأنوبافلواض

لَوازنعندئذ)!حك!(.البيضأجووفالَورةمنكَدرأكصىلَحثلِوَاالنظام.

:!الحلبأنه!صفهلِمكنثَد*حالوظائفحجؤنسبهَ

كلهول!.=ث!*م!كه!-(N)ل!*-.،05.ء.+.......+.ه5()

لثدج:والدى

*م=!11إ071
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ثابلاالأسودالعاملأجرولأنالعفالهَ،الطلبْعلىمرونةهى،حيتَ

للعمالهالحدىالناتجفإن؟البوازنفىمقيدالإجمالىواللَوظيف!ش؟علد

فإذاالبلِضاء.للعمالهَتخصصالمكالممبوهذهالأسود،الأجرلِلَجاوزالسوداء

كانت:

"=كالأأ/N=(أ-)ص!حلم

كانلوكمالِبدوالأهرفإنلاندال؟-فندلىنموذجفىمبلِنهوكما

ألاقلصادإلىلللودعمل11.)"(الا!لِواد1لَوخلِصًامطُحقدأللِصْعأملكل

الأبلِض:للعاملالحدىالنالَجالبلِضأجورتتجاوزلكىالأبلِض؟الصناعى

-**ث!م=4)!كك!-لام(.161005............:...............ة

ه!:الأبلِضأجولَواؤنلكونعندئذ

888 A
*أ=!ث!كاه!*-ث!3!))7!..............................8..

نالَجهضعالأبلِضالعاملأجرسَعادل-النموذجهدْافى-ْعاندئذ

وأجرالألعبود،للعاملالحديةءالإنلَإجيهَبلِن-الفرواهضلاعفإليهمضافاالحدى

السودمكاسبعاملالبيضللعمل!خصتَصفقدالمفهوموبهذا.العاملهذا

العنصر.ي.الفصلنظامظلفى

النموذجمعإفرلِقياإجنوبنوعمنلاكتصادالنموذجهذاولتكامل

فىبالاسلَموارسنبدأ،البابهذامنالأولافصلقىطوّرالذىالسلِاسى

منبدلأأنهإلا؟البيضالعم!لصالح-فقط-يعملالنظامأنافتراض

طرلِقعنألهسنفلزضسياللللِه،للللطهَلديهمللِسالللنودأنافلَراض

الرأسماليونفلِهلمجمداعدهمأنيمكنما)وهوالموانلِنهنواللَهوبالمقاومة

مطللَوىفرضمنالبلِضالعمالمنعلِمكنهمأخرىوبوسائل(،البيض

السلطهَعلىح!اللَوازنمستوىيعلَمدعندنذ8خلِساوىحمناحئكار
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علىمقدوتهتكونثمومنالسود،الجملعلىالأبيضللنظأم)+(السلِاسيهَ

أن:بمعنىالغنصوي،الفصل!نفيذ

(-ح)ش!!ح(و)غكانلَماإذا00!.احو=ح)+(ح

والمستوىاللَاصهَ"(..11الطعلِطرةحلةفى)أى+(=أم!بمالْلَاإذافقط

)8-3(،الدندكلفىحالوظائفلحجزأعلىنسبهَسِضمن)+(منالأعلى

لبيض.أعلىأجورفالَورةتنمومن

كانإذاصثلأ:واحد،نموذجفىوالسلِالسهَالاقثصادريطلسهلمنوالآنْ

لضوائبلِثفعونالندنألِضئاوهمالسياللمهَ،منيندفعونلن!لِنهمالبلِضالعمل

العنصوىالفصلتوازنهللملَوىفسلِكون،العنصريالفصلنظاملمساندهَ

اللثلكل!ى*+مخدالحديةالتكاللِفمعالحثيهَالمكاللمبلَللَلداوىحلِث)*+إ؟

الذى)8-3(،آللنَلكلفى*حاللواؤنلَحثداللنَمكلهذافى*+وكَيمهَ)8-ا(،

والمكالللب،ناحيةمنلبيضأجورلفاتووةاللَوازنحجممنكل!ثد

!+T+)+الملْإلأيلِضرأسوخدللائربم+)+البلِضللعملالاقلَصنالية

أكصىلحقىَالدىحمنأصغودكون*حاللَواؤنأنلاحظ.أخرىناحلِةمن

للغايهَ.مكلفايكونالدلللطهَدرايمملأن*ح؟البلِضأجورفالَورةمنممكنكثر

لانديلفنثلى-ناحيهمنبهتُلبِّئِئمماانخفاضئاأكلَز!وحبأنوالحقلِالهَ

النقطه"هذهليس!الحالىللتحللِلأهملِةاكلَرالجمانبولكن؟للاهتمامهدنِرأمر

فلك،.لملنللاولنصورولكى.المالارنالساكنباللَحليللَانلمحبأتهاالحقيثَهَولكن

السود.ممَاومهُفىالزلِادهَلَأليو

بدرجةإفر!اجنوبفىالبلِضل!نةاللللودمقاومهَتزالِدلَألقد

النظامإعالنعنهاونلَجالثمانلِنلِات؟وأوائلالسبعينيالأأواخرفى،سويعة

.للنظامالجدلِدلللَحررثلولِجًاذلككانوربمااْ(،)859الطوارئحالهَعن

المقاومةفىالزيادةمصادرعنالمحهمالمحطؤالنتناولأن!انلدهلَظيعولا

النظاململلوكعلئأثوكَدإللَغييوهذاأنكيفنلللألأنلِمكنولكنناالللنوداء؟

)8-4(.الشكليبمانلاعدةإجراؤهلِمكنوذلك،الأبيض
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للحصولدفعهالِجلأكانالتىالأسعاررفع!السودمقاومهَزلِادهَإن

للللببين:السودولاءعلئ

الحدإلىو!هيئ-مبالنَطرهَ،الللمودبعضمنالولاءعوضئتادصأولأ-

أنهملَراءىالذلِنالاَخرينالسودضدالَجهلَاالسوداءالمقاومهَبعضيأن

ولائهمعرضفىلِرنجؤنكانواالذلِنوالسودللتظام،أدوالَا"11أواعملاء"1

الاحتمل،.لرجةلزيادهَكَبلذىمنلَكلفةأكلزالولاءهذاأنوجدوا-للتظام

السعرأىيأ!فإنالسببينولكلاللسود؟النضلاليةلدلأعملضحايايكونواأن

مقدمهَمواؤنةأىفىعتدئذارلَفع؟كَدالبيضلنظامالسودلولاءالمطلولأ

بالتالىِسوف.ينلَث!ب()8-4-اللنَمكك)+(هـفىومنحنىأصغر،+سلكون

مبالنَلرهَ،الاقلَصاللِهَاللألَيوالَأوسلكون+،لأكَلتوازفاملَضمئاأعلىإلى

سلطهَلدلِهللنظاملَكونالحالهَهذهفىلأنهج(؟-)8-4اللنَلكلفىوموضحة

الاثليءنفلىولِحثتَأص!،إلىح5ْمن!الوظائفحجؤنسبهَولَهبطأثر،

وبجملِعالصناعهَ.كطاعفئالسودالعم!للندخيلولِرلفع.البيضأجوولفالورة

.النموذجهذافىالسودالسكإقْلَفلِدابلللودمقاومهفإن؟المقالِلِس

؟5منحنىحُنف)وقدام-)8-لثبكلفىلُرىالسياسيةوللَألَيرالَا

دورةP!فىالصعودويتضمنللَبسيط(.أجلمنللنَدكلمنلخلفإلىالمائل

،اأ!-)8-4الشكلفىاكاهالى5BBمنأمنَلاًالموازنةقيودلكلالخلفإلى

أنطالواضحمنفإن!7(منبدلأأولإوللالجثيدالمنخفضلمنلدتوىوعند

ول.فىزيادةيحابىالقوسمرونةفلَألنَو؟غامض"علىوالتأثيرانخفضلَا.

لَأثلِر.الناتجولكنالسلطهَ(،لإنتاجنلللبئِالَكلفهأكلَؤكأداهَالآنلولاءأضمبح)وكد

الِكونالأخلروالنالجللابنَاج.اانَانوثاعاملاًولكانلَأإذاإلاأدر؟عاجلاًلِحابي

فىأىأمرنهدكونلأنفلِهاأncomeالثخولإلىلَملِلالحريهَلأنكللًا؟ممكنا

.(لَزاءأ)أكلزالثولةأصبحلماكلماأك!،"نلل!ملخثممصطلحنا،

أدلةلِدَدمان،المنَالسبلِلعلئ)6991(وبوولولندرجاقا!i)82بلِلسونجوق)،(

ألدخل.موونةهىالحريهَأنعلىكَويه
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الوظلأفحجزبمنهجالمتطقةالمشكلأتبضب:3-

ونموذجالللللِاسلِهَ،السلطهَللَراكمبلمميطنموذجبلِناْلأخيوالفصلوبط

إفولِثَلِاجنوباقلَصادنوعمناكَلَصادىثظامفىالسلطهاسلْخداملكلِفيه

هذاويبلِنالبلِضاء.العمالهَْمصلحهَأجلمنالسوداءالعمالهباسلغل!يدَوم

!ج)3-الفصلولِقلَرحبووتر،لموذجمعالملنَمكال!منعددَاالفصل

لحالاتعرضهللِسالذىالعنصرىللفصلبدلِلألَلندخيصئاأولَوضيخا

لالك.الائلَقاد

أنهىفيهأهميةالأكتزكانتوربماالفدخل،هذامعالأولىالمدئمكله

وكانح(الوظائفحجؤ)نسبهَواحدةأداةفىململ!العنصرىالفصل

وفىالعنصزىِ.الفصلمنالأولىالسنوالَأفىفعلاَمحدوذااسلَخدامهأ

الفصلظلفىاللَملِبِزأوللهلِمنهَالموكزيةالأداهَلمحكنلمفإنهاالح!يقة؟

الممارللمهَكانلَأعندما.اللللبعلِنلِالَأ،أواخرفعىكليةًالغىالذى،العنصري

ببىرلرلِقلَرحلذأ؟اللَماسكمنكبلِرهَبدرجهَلَطبىَالعنصوىللفصلالعامهَ

الوسلِلههولللعللِماللَفضيلىالمدخل(1أن)7891(الأصللِةصيغلَهفىنفللله

الجنوبالاقلَصادىالعالمكلبوكد744(11.)صاليوملللَملِلؤأهغيهَالأكنر

علىفلِها.مباليمبدوجهَاللَركيزعدملِجبأنه(1)8191(ناتواسجلِلبإفريقى

للِستأنوتالقوافلِنهذهداملاما..الوظائفحجزلالقانونلِهَالف!واتمحو

فىأساسئاعنصرَالَكنلمألِضئاولكنها؟العمالمنجدًاقللِلتعلىنهقط

منالواكعوفى592(11.)صالبيضللعمالاللللائدالوضععلىالحفاظ

أنهأ!أ4أص859،1للللَانديلنَ!،أبلِديان-كلَبهها)انظرأيضاْالمعرؤف

بحلكبلِرحدإلىإفرلثَياجنوليأحكوههثَامتالنَانلِهالعالملةالحرلابنهالِهَ

.الوظائفحجزعللِهَصمَّصَماواللى،اليلضمنالفقراءمدندكللألُسمىكانما

1(للفصل)8291(لانداهلافموذنجفإنالواكَعوفىلتحسلِنها.أساللئا

يحودوالمءالبيضأنافتوض-الثانيهاالعالفيةالحرببعدماالعنصؤي-

للفضلنموذجهوُسِّعفالدذلكمنوبدلأماهرهَ،غيرصتاعلِهوظائفلِلنَلغلون
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للفصللمركؤيهَأكنَركانت-أحْرىأدواتاسلخدامليلنَلملالعنصرى

ألْىإلاالسوداء؟العملهلَدكقعلىالصارمهَالطملِطبرةمل!-العتصرى

عليه!بناءاقتصادىِ(1،امدلولألهالِكنلمالنماذجهذهفىالصارصهَالسلِطرهَ

الاقلَصادإلىالدخولفياللللود)العماللَدفىْازلِادةأنلانداهلاسئتلَج

لَكونربماهذهأنوتصور.البلِض"جماعالَألكلللغانة"مفيدًاكانالأبيض!(

لللَبرلِروفقاإللِهالنظرلِجبولاالبلِض،عنالسودلفصل"الأساسىالسبب

اللللودلِلَصلىأنمنالبيضلخلنَللهَوففاب!أ(؟!77)ص!00011الاقثصادىِ

الددديالدي.الحكمصهام

الفصلأنوغمهى،الوظائفحجزفى.عمليهَللتفكلِريثلِلهَطرلِقةوهنك

علىمهف!لِكونكدفإنهرسميه؟كمؤلسطَأساسئِاأمزاللِسالعنصرى

علىالضغطخلرمنكنلكلِكونكدأنه)يمعنىالوللدمىغلرآلصعلَوى

-كماالحكومهَ(بواسطةأوبلبيضالخاصةالالَحادالَامنالأعبماأصحاب

علىعلوة4(.أص8519.1ْوآخرلِن،للِبتونبواسطهَهكلَقهَبطرلِقهَئوثلنَلَ!

لمحدالوظائفحجزنسبهَ-فإنالمركؤيةالنقطةهىهذهكانتوربما-فلك

لَاريخئِاهىاللَىوْ،أخرىلقطهَلتملثِلبسلِطهلَحليللِه"كطريقةمفيدهَلَكون

لْ!فىَفىالصارمالتحكمملرالعنصوي،بلفصلمولَبطهَأهملِهَأكلَؤأساليب

بلتعليمهالإللَحاهـافىالعنصرىال!لِلِزأواللَصارلِح،وكَوانينلللعوداء،العملة

المخلالفهَ؟لالدوالَاالاقثصاللهَاللَأثلِرالأتلنلايه!لومفيذا!ملَثلهذايكونوكد

ححبحرلعمليهَووفقاكنلك.لَكونلاألمهمهَالجوانجاأحدْفىاك!علىأنهاإلا

علىالسودلثقىَعلىالمفروضهَابقلِودمنلللنَ!لأاللىالعطالِافإن؟الوظائف

فنثبلى-أكدهااماالحقلِثَهَوفىالبيض".1العم!4إلىلَذهبالعملمواكع

ألبلضالعمالبهالِسلَغلكانالئىهىالطولقةلالكأن1ا(SAY)لانداهل،

منللحد4الأسلبِْالفعللِهَأنلو،ولكنالعتصرى.الفصلنظامفىالسودالعمل
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السلِطبرةلقييدأواللَعللِم،فوصللَثَلِيدكانتالوظائفعلىالسودحصول

-حينهالتصلِحزألثسككمنلنلكلأىأووظائفحجؤلِوجد-لَنْالصارمهَ

لِنجحونالنينأوللعليمعلىلحصول--فعلألِستطيعوقالنينالسودالعمل

فىلِنححدرجونلنلِن)هؤلاءلبلِضثطاعفىوظا!اعلىالحصولفىفعلأ

البلِض،ْأبخرمعمقددداولِهَأجوؤالِتدَاضونسوفألحقو!(منالعالنَمرالفصل

اللملودملافلللةمنللحد.أعلىألجوؤالِلَثَاضونقدلبلِضالعم!ان:القولوحقيقهَ

العطالِالِخصصواأنإلاطريدَلآهناكلَكنؤلمالوظا!ا،علىالحصولفىلهم

ولِللللطلِعونا،البلِضاقطاعفىوظائفعلنىفعلاًلحصلونالنلِقالسودلهؤلاء

الوظائفءحجؤأسالبِخل!منلبنلكالقلِام

لحلَألِثث!وجونالذلِنهؤلاء)مل!المملِزلِن"11السودفإنلذلكوتللجهَ

فىالملَاحةبالوظائفدائمالصالل!كانوالذين(الحقوقمنالعاشوالفصل

ولكى؟العنصريالفصلظلفى!اياعلىلِحصلونكانوا-البيضنكَطاع

معياوفىضعمشِهَأوصريحهَعركَيهَاخلَدالَمالُفرضقدفإنه؟متأكدلِننكون

اللَملِلِز،إنىالملِليسببإما(،والحكومه)لخاصطللدئَدركاتالمرديات

الاخلَلافمالَاهذه.أخرىلأسبابأو،البيضالَحادالَأمنالضغوطبللبببأو

لِتمَاضاهكانماأقلَؤكد-السبعينلِالَاأواخرحلىسائدهكانلَأوالتى-

حجممنلَحدوبالتالى،الوظائفثقللنفىالبلِضيلَثَاضاهمماأكلكانالسود

فىالمولَبالَأأنطالماإيجابيهَتظلكَدْالسودعطالِاولكنللسود؟العطايا

العزل)مناطقثةطول!4الأصلىموطنهمفىهنهاأكبرالبيضكطاع

البلِض.للعم!تُخصص!لاالعطاياهذهداملَأوما(،العنصري

لالبورالعنصرىلللصدؤممتازلَخليلعلىلالطلاع)7791(وماجراثنابَانظر)،(

إفرلِقيا.جنوبفى
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السودمقاومهازديادكانالوظائفحجزنموذجفى4!-81شكل

البيضدطاعفىالسودتوظِفمنويزيدالوطا!أ،حجزيخفف!
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الملرأسدورعنئتلَجالاقتصادىالتملَيللهذاالثلأقيوالمشكلة

لمصالحضارًاكانالعنصوىالفصلفإنالنماذجهذهوفى.لليلِضالمطوك

الذينالسوذالعملاسلَخداميفضلونكانواأنهممنْالواضحلأن؟الرأسماللِلِن

عاللِهأجورًايلَث!اضونالذلِنالبلضالعملمنبدلأمنخفضةأجوؤايلَمَاض!ن

فىالمغالاهَلَسودهالذىالعملللعويَافى-نهاثيةلامرونلهعرضبمنحنى

هذاعلىأ!)859لوكاساعترضفقدذلكومع.الأبلِضالعاملسعر

بينلاحيلماال!عدود؟العممالمننهائلِهلامرونتهعوضبوجودالافلَراض

و4691عامىبلِنماجمعهابلِانالَأباسلَخدامالاقلَصاديهَثَنِالمعالَ!اخلَباوالَا

فقط؟لانهائئِامرئالِكنلمالذهبلمناجمبالنسبهَالعمالهَعرضأن08591

فىكانلَأالمحلَكرللملنَلترىالكامنةالقوهَأنبيَّنكما"غِر-ِمرن".ولكن

صناعهَفىاللشغلِلممارسالَامنلعددمبزرًاهذاوفروكَدمُستغلهَ.الحدَلِقة

أصحابمنظمهَخلسمنالعمالةلتوظلِفالمركزىالنظاممدر:المباجم،

لملولدهط(1بهمسموحألمحصى"حدوكْرضالمحناجم(،صناعه)غرفهَالأعمل!

.(4151ص،8591)لوكاس!ولِلهَلندلنواتالأجور.

صناعهَخواصمنطويلهلفلَرةلالكاللوظلِفمماوسالَاوكانلَا

العنصرىِهللفصلألللاللليهَيالضرورةلَكنولمإفريقلِا،جنوبفىاللَعدلِن

لوأنههولوكاسالمذىْ!دَّمهالدليلأهميهَفإنهنا؟البحثأغراضأجلومن

لِنحدرأقالمحلملفمناللَعدين؟فىالجابئالِفحدرالسود!لعوضكان

لَؤودناالحقلِقةوهذه.البلِضقطاعفىأخرىصناعالَافىالجابيا-أيضئاْ-

مصالحالعنصرىالفصلبهالِخدماللىالطولِثةعنمحتملبلَفللللِر

اللَوضطيح؟هذاملرإلىونحلَاجأيضئا.البيفنوالعم!البلِضالوألمدماليين

بالإجفاعكلثيزامؤيدلِنلِكونوالمريماالبيضالرأسبصاللِينأنوغملأنه

فعناصنوالبلِض؟العم!عناصرهنكنَنِوملرالعنصرىللفصل

لَأييدهم.جذبتكدالأسودللَدفقْالعملالصارماللَحكمص!العنصرىالفصل



توجدلكنلمالسبعينياتنهايهَقبل!أنه1(99)0تومسونليوناردأكدوكما

اللَألِلدلَضاعلوثدالعنصرىِ".الفصلبقوةتعارضبىثَولِهاكَلَصاديهَمصلحة

الخارجلِطَ،الاقلَصاديهَالمقاطعهَنتلِجهَالأفتصادللَدهورنظؤاالنهالِهَفى

انقلبالثمانلِنلِالَأوبحلولأخرئةوألنلبالاونفقاتهاالنظامإدارةوملنلكال!

،1591ولولِل!م!7،صبىA،591)للِ!لَونالثظامضدالمؤسساتمنكلَنِر

النظامألِدوا(5!ح+كاه!ث!مول)ْالإفرلِقلِلِنوخاصةالرأسماللِلِنولكن17(.ص

فىالكبلِرالعتصرىالفصلفلَرهَعللِهادطلىَكاناللَىالحوجهَالفلُرةخل!

لويدىدمدتدفنأوضجوكماذلك،علىعلاوةوالستينلِالَأ،الخمسلِنلِالَأ

طويلهَ:ولفلره1َ(،099.)

،للعزلالعنلِدةا!وملِةللتفوقةالدَوملِهَالاسلَرابَيجي!فإن

ممتازهَا!لَصادلهَنلَافجلَحدثوكلألهابد!الكبلر-المصرىألفصلأو

الإجمالىالمحلىللنافجالكبدرالنمومنفدرهَوخلكلالبدض..للناخبلِن

فى.شويا5%بىالدوليهَللمطهمدويالَاوفقامتوسطهبلخالذىالحقيدَب،

الأساسلِةأ!اصرتابيعمعذلكوتزامنا!0591/079)الفقوهَ.

وزيادهَالسباسي،الفمععملباتأسموأمنوبضالفصري"ألفصلى11لنظام

(13ه)صالأسود.الفرددخلىعنالبيضمنالفرددخلفى

الوظائف:حجزبنهجنتعلقصنَلكالفأربعالمؤلفحثَّد،لنلكوللخلِصنا

العمكسو!"لمَانونوفقا-العنصرىللفصلالنلِابىاللَمثلِلإنأ-

الفصلنظاملِبدأأنقبلكبلِرةبدرجهاخثفىالوظا!ما(--حجؤ)نطمبة

العمالهؤلاء-تحليلئِا-إلاقتصادلِةلألَيراتهلملرلمواللَىالعنصرىِ،

الأخرىالضووويةالقوانينوبعضاللصاريحقوانلِننظامأوالمهاجرلِن

العنصرىِهللفصل.

)الملَرجم(إفرلملما.بجنولباأورويىأصلمنالبلص!المسلَو!نهمالأولمجلِون:-ءهعهـل!ك!)،(



الفصلفيللسودالمستحنَهَالعطايالنَلوحعلىالنموذجمقدرهَعدم2-

لنوكَلثلَ!اللَىالسودجماعالَابلِنالصراعالَأ)وألِضئاالعنصرى

(.الأولالفصلفى

صئاعةفىالعمالهَعرصْأنإلىلِلتْملِو)8591(لوكاسدللِل3-

كان)كمانهايةلاماإلىمرئاوليسأعلىإلىلِلَجهكانوالمناجماللَعدلِن

للملنَعلرىالاحلَكارإضكانيهَأنعلىدليلهوكذلكيورلرإ،نموذجفىمظلؤيًا

لرأسمكاسبودلَضمنلَمامًا،مطدطلغلهَالذهبمناجملاحلَكارأُعطي!اللَى

.النموذجمعيتتاكضماوهوالمال

الأبيضهالم!لرأسلمحلِّرالرضوخ4-

1(للعمالانضباط"كأداةالغصرىالفصلج:-3

تتاولهالِمكنأ()8:2-الفصليكْنىنُوكَلنَمَتاللَىالملئَمكال!كلإن

كفاع!نماذجبلَكيبفخاصةَمخلالفة،بطويقةالعنصوىللفصلنموذجبوضع

وفى(.8691)سامرؤبالو-أو(ا!84)إسلَلِجللَؤشالبلِرو-!الأجوو

لُطَؤَر(لم)ولكنها؟واسع!نطا!لمعلىالأمرهذافىاكُلَواحالَأقدِّملَاالحقدمق

العثصرىِ)+(.الفصلاقتصادلِالَاعنالنلِوكالثلللِكيهالأدبياتفىكبلِرهَبدرجهَ

ولمحوانلِنالصارمةالسيطرهَفإنالاقلَصال!لِة،النظروجههَمنأنهْؤالفكره

عامللكلالوظائففبىالخلللارةلكلفهلرفعجماعيهوسانلكاتثاللصعارلح

لومطلوبهوعماالخفاضناأكلَزبأجرللعملانضعباطانلثمكلننمومِنْألثلود،

فوديهَهبطريقهَسلَعمل3كانتللبلِضشركةكلأن

سؤلىمنقطاعلِنمنبسلِطانمونخالنلَناول-التدطةهذهولتطوير

القطاعكىالوظائف1(0)6؟9سامررْبالو-عوضهلماوففاالعمالهَ-

وليندهال695،1ص)8591(ولوكالم!174،ْصA(91إ.ولنلَانايبَانظر)،!

(29 A\)8/111صن.
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لًرَقِّي!وإمكانالَامئاكععلىولَجصلجيدهَ،ومرليالها،جيدة)وظائم!الأولى

نجينما؟القطاعهذافىاللَهربإمكانلِهَلَوجدلخ!ومنمراكبلها،فىمكلفهوهى

لحصلط!لاودلئه)وظائفالنانوىالمطاعفىالمنَلكال!هذهملكطلا-لثلنلأ

بحالتلِن:العملسووَلمفىاللَوازنولِصلفاللللابثهَ(،المملِزاتمنأىعلى

لضناعالَأ)ثث!(.هناعللِهم)ولِطلقالأولالقطاعفىالعمالأولأ:

أساسعلىالأجرلهموئِدفعءولثع!لم!س!كا!لما+كاه!(الحديئهَاللَصنلِعأوْاللَعدين

الحدىِ:النالَج

!ثه!=!.ع)ولولو0،0000000000000000000005...........................)8(

الصناعىِالنالَجسعر-ج:حيث

الحدلِتَالقطاعافئالأجر-ولكك!

هناكوُظفواالذينالعملعدد-!*

انحدلِةإنتاجيتهم=ْ!

لذلك؟التكلفةعاللِهالأولالقطاعفىالوظيفيهالجهود.مراثبهَإنثلأول:

المنطىَنفسوباتباع.بالتهربالعملبعضيقومأندائفاالمحلَملمن

والتى،السادسالبابفىالأولَوقراطلِهالاقتصادياتفىالعاملالَجاهنا

لَحل(1العملمناللَهرباعدم1حالهأننفلرضأ(،-)6الشكلفىوُضعحَلَماْ

فإن؟العملمنباللَهرلاالعماللِثَوملاولكىللعماله؟العادىالعرضمحل

للخلعلارةملدهاوأومنأقليكونأنيجبللعاملبالنلللبةالتهربعائد

العامليفثَدأناحتم!منبد!رهالتلنَلأالحالهوهذه،التهربمنالملوثعه

كالآلىْ:كلَابلَهايمكناللَهردبجكث!موحالهَوظلِفلَه.

!!4*لأح-)طلأ!........)9(00000.0000000000000000500000005.ة
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اللَهربمنالعاملعليهالِخصلالتىالمنفعهَ-!حيث:

الرثَابهَ(ملدبتوىْ)أىالعامللهرباكللئَلاقمااحلَم!-4

الأولىالقطاععم!يتقاضاهالذىللدخلالمحاليهَالقيمه-!لأحووللأح

واللَحدتَطلَصنيع)ول(العالمةنعطيهوالذىاللَوالى،علىالنَانوىوالثَطاع

.أ!ثه؟4!4السودإسكانمواطنو)ث!(واللَعذلِن

لمحطاعفىلوظلِفلَهالعاملفمَدانلكلفه7َ!(ول-PV)ث!لَملكطوبالتالى

ولِمنَلوظائف!.بفالداقيخاطرونباللَهربلِقومونالذلِنوالعملاللَصنيع،

بافلَراضاللَهوبعمللالأمنابملَولمحعةاللَكلفهَ)9(المعادلهَمنالألمنالجانب

اللَهربءبعمليالَاْيقوموه!العاملضئبِطلوالعثَابهوالخدمةمنالفصلأن

الواحدالمحطاعونماذجالثَطاعين"11تموذجبلِنالأساسىوالاخلالف

فقدانلَكلفهَأنكصاA(،491وإسلَجليلَزلنلابيرو)انظرالمراكهَلَكلفهيشمل

إرغامكفىتلَص!ولكنهاعمل،بلالَصبحأناحتمالهىليللل!الوظلِقهَ

اسلَلفاءلَمدامما؟ذلكومع.النَانوىِالثَطاعفىأدنىوظلِفهَقلبىلعلى

فثَدانمنالخسارهإنحلِثبالتهولا؟لِقوموالنفالعمل)11،المعادلهَ

كالإلى:الوظلِفهفقدانلَكلفهَ!تكونكا!المكلدبهنأعظمالوظلفهَ

ث!*-ولثك!

"3!-*ث!ح-بم......-0550000000005........)01(

مخصوفا.(Wm-)*القطاعلِنفىالأجووبلِنأفريَألِعاللوهذا

فىالعاملأناحلَمليهَ-بمعنى)4(العملدورانوبمجثل)ع(،الخصمبمعدل

أنهوالاختمليكولىء(صلا،الثانويلقطاعإلىلِنزلسوفالأوللقطاع

)!(.الأولىلقطاعفىوظلِفةالجادعلىكَالؤاسيكونالنَانوىبلمَطاعالعامل

قطاعحجمفىمضروباالعملةدوراقمعدلأى4-ثر**للعمالهَالحرالسوقفى)*(

الردلِثه.الوظائف!طاعحجمإلنىبالنسبهالجلِدةالوظائف



فىالعاملمنفعهَأنْاللَواؤنفىلَبلِنان1(و)0)9(،المعادللَلِقفإقلذا

للخدلعارةمددتاويةأومنأكَللمحكونأنلِجبالدهربمنالأولىالمطاع

بدوؤهاالوظلِفهَفقدانمنالملَولمحعةواللَكلفهَالوظلِفة.فقدانمنالملَوكعة

بينالفروَافئمضووبة)4(اللهربعمللِهَألتاءفىالضبطاحلَمالتعادل

)3(الفائدةملعرعندمخصومهَالنانوى،القطاعوأجرالأولىْالعطاعأجر

علىلِحصلكَدالنانؤىالثَطاععاملأنواحلَمالية)4(،العملدورانومعدل

)ثهـ(.هىالأولىالثَطاعفىوظلِفهَ

العنصرىالفصلْأنكلِفتبلِنبطرلِفهَالصيغهَهذهلكلِلِفلسهلومن

)9(المعادللَلِنفىضُووالذىالحرْالعملللنويأولمحىهالعملانضباطلِسهلط

فىاللللو!بظروفلَلَحددالأولىالالطاعفىالوظيفةفقدانتكلفهَفإنو)01(؟

بنظمالخاصهَالعنصرىالفصلنظامفىالحرالعمالةسوقوكوانين.القطاعين

شاملهَ،للبيضسيطرهَفعلئِاتلَضمنالعملصلارلِحوكوانين،الصارماللَحكم

حلهَلَوجدلااللَىالحالإلَافىمعلنهَملغيرالَا-على-اللمليطوةمحاولهَأو-

فقدانألِضًالِلَضمنالوظيفهققدانفإن؟النظاملهذاوففالأنهبها؟لْهرب

وهذا.للبيضالصناعىالدطاعفىالبقاءحىَنمْفمَداقومن؟العملثصعولح

لِمكنهممماأكلزالموظفلِنعلىأعلىسلطهالبلِض(أالعمللأصحابلِعطى

عقالأ-فأقصدىالحرالعملدبدوقففىالحر؟العمالهَسوقفىعليهلِحصلواأن

التحكمنظامأما11،المنلنَلأهَللك11منالطردهوالأخكمللأصحالاملَاح

صاحبلمكن.فهىالعمللَصاولِحوكَوانلِناللللوداءالعملهَلذخولالصاوم

لَكلفهَمنيرفعوهذا،بأكملهالصناعىالمَطاع"11منالموظفطردمنالعمل

للعامل.بالنطلبهَالوظلِفةفقدان

قواتلِنلَنفلِذلجبفعلهَ،الرسملِهالسلطههذهلكونلكىابطبلِعىمن

اللؤائح،للَجثبالحافزلدلهماللللودالعم!أنالواضحومن؟العمللصلارلِح

لِفلِدلمحدا!امأنورغم.الصناعيالقطاعفىأعلىالأجووداهلَماما
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لديهللِلىأبيضعملصناحبفكلجماعيهَ؟بطريثَهالبلِض!العملأصحاب

التنفثِذ؟ذالَىللِلىوالنظام.اللوائحباتباعلَلَعلىَالأرباحداملَاماحافؤ،أى"

عالةولِوظفاللوائحلِلَجنببأنالخافزأبلِضعملصاح!كللدهـاوإنما

اللللودالعملمنكلافإنلذاالمكلقهَ؟البلِضاءالعمالةعنوخيصهَ!وداء

لمواوغهَطريقةعنلنعبِحتؤقالفردى-المستونمماالبلِض-علىوالرأسماليين

كلِفلِهعلىجذرئِاتعل!مدعندئذالنظامكفاءةوأنالعنصرىالفصللَعليمالما

الحكومهَ.ثبلمنبصرامهلطبيقها

مللمتوىعلىتلَودف!3!(-)"لآ!الوظيفهَفقدانتكلفهأنذلكلِتبع

يمكتنا)+(،البلِضسلطهَمللمتوىعلىثمومناللَصاريح،قوانلِننظملَنفلذ

منفصله:لأنلرالَاثالتبيننملزأن

بطلببالمفصوللِن"العملعثدزاد(،لتلفيذ)ْمسثَوىالنَللدكلما:الأولى

وظلِفهَعنبلبحتَلهمالسماحمن)بدلأالثانوىللمَطاعولمرحليناللَهرب

العامليجدأناحلَماللِهوهى)ثر(فإنوبلتالى(؟الأولىالمطاعفىأخرى

المعاللهفىالسوقمالِحث!دهاولا،الأولىالقطاعفىأخوىوظيفةالمفص!ل

نح!ومناللَصارلِح،كَوانلِنئلفلِذمسلوىعلىفلكمنبدلأللًوكَفولكنها)01(؟

ثرأ=)+(*العنصرىالفصلظلفىفإنهوبللَلى.البلِضللعلطهَملللتوىعلى

وإعادةاللصاريحكَوانلِنالمفصولالعامللجنباحلملهى)ثهـ(تكونحلِثأ

ثبلمنف!كرناوكماة(.ة/*!وحيتَ)00؟لبيضقطاعفىوظيفهفىتعلِينه

لطبيىَمسلَوىثَم)ومنالسوداللدهكانعلىالبلِضسلطهَمسلَوىلَحثد)+(،فإن

العنصرىِ(.ْالفصلنظام

-ا0559فلَرةخل!معلَبرهَبطويقهَتغيرلَاالتصاربحقانوننظامفىالقضالِاإن)،(

إزاحهَالفائضينالأشخاصصشَروعوقدرأ.168"قىالذروهَإلىووصلت0991،

الحكومهَ،لَمَديوعنالرقمذلكواخلَلفا،82!و6591بلِنشخصمللِون31ه

شخص.مللِون211بقدرتهوالتى
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؟homelandموطنهمْالأصلىإلنىإجبارئاالصكطردنظامالثلأقي:

الأيدىعرضلؤيادهنلَيجةان!خفاضا؟ْأكلزشكبلا)"سالأجورلكونحلِث

سِئدبهالصوىالفصلالمدَامهذاوفىالأصلى،الموطنمناطقفىالعاملهَ

واللَىولأ،4ولهأ(ءولءأ!الأرضعنالاغلَوالاملراللدنابمَة،الإجراءات

لانداهل-A،911)2لانداهلناقلنَمهاكماأالوخلِصةابعمالهَعوضمنؤادت

مللللوىعلىلتوثَفاللَألَيرهثت!كَوهَفإنأنجرى؟وهرةا.)0891(لْادلِلا

مواوغةالسودحاولالعنصرىالفضل!وافلِنفلَرهَوطوالالبلِض.سلطة

فىإماواستوطنواقانوننِإ،غيوبطرلىالبلِضكَطاص!ولمحخولالقوانين

متاطقفىلمحانونلِهغلِويطرلَىعالنَعو.اأوالبلِضبمناطىَالمحيطةالمناطىَ

أكبيوبدرجهَالبلِضاسلَطاعالبيضسلطهصلملْؤى!موكلما.أنفسهمالبلِض

الموطنفي"الأجورانخفاضإ.التألْيروهذاالطريقهَ.بهذهالنظامالتهكصع

فىالسودللعملبالنسبهالبى!فهفقدانلَكلفهَمنألِضعالِرفعطثك!(الأصلى

طثك!الأصلىالموطنفىلالبورأكثرانخفاضئاأنبمعنىالصناعىِ.المَطاع

متخفضنهبأجورالسوداءالعمالهَعلىبالجصولالأبلصْالم!لرأسلطِللمح

الصناعي..المطاعفى)**!

الصاومالتحكمبنظامالخاصوهوثلت،اقلَصادىتأتيويوجدوأصا:

السودللعملئلملمحكانأنهحقيقهَمناللَألَيوهذانلنَلأوقد.لعمالةللَثفى

آلسود.ألعملالنظامأرغمحلِثلعائهم؟للِسولكنألبيضثطاعإليبالث!خول

لعدهَآلمواصائدوسائلبِسنمَلواأنأوعائلاطهمعنبعلِذالِعلانَلواأنعلى

حالالَافىزيادهَهىالطبلِعيةالنتلِجهَوكان!.عملهمإلىلصعلوالكىلملاعالَا؟

المشالىهذهكللِلَحملونلاأنهموجثوااللللودالعمللأن)4(؟العملدوران

لمحوانينطاملطبيقالَأاشتثتكلمالنلككليهَ.العملبورانكَبلمعلِنهَلفلَوهَإلا

،41=)+(؟و+4ور100أقبمعنى،العمللورانحالالْماؤاتاللَصاريح،

الأجريخفضوللِسلِرفع؟أنإلىلِفيلاللأللِرهذافإن)011؟المعادلهَومن

مناْامضادةإنتاجلِه11َلهإنوحلِفَماالَهرب"،عدممعالمتلدلقولبهك!الصناعى

128



العمل،دورانحالالَافإنالحمَلِثة،فىالأبلِض.المالوأسنظروجههَ

وهى-لالى؟عملدْلكخلقهاالتىوالمدنَعكلةجدًا،عاللِةمستولِالَماإلىارلفع!

.منهم،هائلهَبأعدادولَثريبهاوندلها،،العمالةاسلَجالبإلىالمسلَمرهالحاجهَ

اللَظيخنلِالَأفىالعنصرىالفصلعننالابلَعادفىألللاسئاعنصؤاذلكوكان

قليل.بعدباستفاضهَسَيُتَاقلَث!كما1(!61ص،891ه،)للِبلَون

تكلفهَعلىلَأتنِراتنَلافًلهكانالصاوماللَحكمإن:لقول!!

الأبلِض:المللرأسبالنسبهَالسوداءالعماله

متلبسًاعليهيُقبصْددالفاملبأن)كهـ(الاحلَمللَخفضأنهاا-

المَطاعفىالولاءعدمعنئلمأنجرىعلاما!لِعرضأنهأوبالنَهرب

وبالتالى،هناك؟أخرىوظيفةعلىالحصولعلىثادرًايكونبأنالصناككي،

.القطاع.هذافىالوظيفةفمَداقلَكلفهَلَرفع

ث!*،السود،للعملالأصلىالموطنفىالأجورتخفضأنها2-

.هناكالعاهلهَالألِدىعرضبزيادهَ

وبالتالى،الصناعيالقطاعفى)4(.العمالهَدورانمعدلتزيدأنها3-

هنك.العملخساوهَلكلفة"خفض!

الم!رأسنظرمنْوجههَاكلصادىمعنىلهالعنصوىفالفصك

الئلث.ْالتأثيرعلىلِسيطرانوالنَانىالأولاللَأئلِردامماالأبلِض،

لَهرب،عمللاتوجودعدمحالةفىالثالطةاللأئلِرالَأْهذهلثدمجوقك

لمطللَوىدولثهـلصلبح4،ث!*،منككأنلِلَضمتونوهم)0-أ(المعادلهَفى

السود:علىللبلِض)+!اللمللطهَ

..............لم(ا)0!ثك!ط*-)+(

*+)+(4+ي!)-+(

مملأ..0!،00*!4،ث!*!حلِفَا:

9-+!
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كأداهَالعنصوي،للفصلنموذخا)/01(وو)9(،)18،المعادلاتوتشكل

لَرفعفهى)/01(،هنلَخفضفى)+(زلِادهَأىداملَ!وما.للعمالانضباط

اللحكمنظامأنإلىيلنَعليومما.الصناعىالثَطاعفىالوظلِفهَفقدانلَكلفة

الملرأسطووصههَمنللعملانضباطكأداهَبنجاحلِعملالصارم

نلائجألِضئاولِعوضالنظامذلكيعمل)8-ه(.كلِفلنلكلويعوض.الأبلِض

العطايا.توزيع

هنَلالعنصرىِ،الفصلنظامظلفى)الولِع(العطايالوؤلِع)8-ه(لنَدكل

العمالهوعناصرالبلِضاء،والعمالة،الأبلِضالمال)رأسالشلِطان"صفقهَ

الم!ورألب!ول+البيضاءالعمالهَلَجنى)ال!(،اللكاهلمعومقارفهَاللدلهوداء(،

)+-!(.لفقدككلالسوداءوايعمالهَول!+)!المساحهلجنىالأيلِض

عى*

!!الأجر

!ع!

كاىص

ألعمال"ءد

!!،طلا

ث!9ريمك!ه
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عنهالِنتجوللَىالَهرلاحالالاوجود)عثمالحوهَالسوقNSآحولَملر

أخْوىوألنَلك!،العنصرىالفصلغلابفى!السودللبلِض)هللعداوئِامثث!.أجوًا.

لسو!اتوازنويكونالإنلاجيهَ(.فىالاخلَالفأو،العملسويَافى-للَملِلِزمن

أجحرمعللعاملالحدىالنالجفلهِايلَعاللاللىلنقطةوهى)ام!،عثدالحر

11الجلِد11المَطاعفىالسودالعماليوظفاللَوازنهذاوعند.اللهربمحمحالالَأ

.homelandاللللودللسكانالأصللِةالمواطقفى"*و!*،

للعمالهالحدىالنالَج-لِلَساوىحيتَ؟ولم!هوالعنصرىالفصلوتوازن

لنظامالناجحهالعمللِهَولَلَضمن.حكاس)4التهوبعدمحالهَمعا!أN(ول)أ

الأجورمنلمسلَوىوالملَضمنهَ،5Nمحمنأدنىلَكونكاس!3*أناللَصاريح

أنورغم.!ولكم!)3*للبيضالصناعىالقطاعفىللسودانخفاضئاأكنَر

عثدالبيضكَطاعفىلعملأكلز"11لللوداءعمالةفإناتخفاضئا؟الأجوهـالأكلَز

لمحطاعفى)"ثانأ(الأجرفإنويالملر؟*(كامبرول*إحلِثأهـ3عندعنهولل!

ث!به!.)ةإلىأكلَز!ضالسودالسكانمواطنفىالردلِئة"11الوظائف

العنصرىِ.الفصلظلفىالسوداءالعفالهلللووَلموصفيكِّملوهذا

العمالهَمنبنَألِيدلَحظىأنلِمكنلا-ذالَهاحدفى-اللللياساتلالك

حدعلىوالسودالبلِضابعمالمن.كل-أجورمنلَخفضكَدلأنهاالبلِضاء؟

الدَصاريح،وقوانينالعمالهتدفىَفىالصارماللَحينظمفإنذلكومعسواء.

العمل،لسو!العتصوىالفصلأسلوبلوائحملْىواحدمكو!.سوىلملرلا

العمالهَتحمىالتىالمَوانلنم!مجموعهَعنعبارهَهىالأخرىوالمكونالَأ

العمل،وعوائىَ،الوظائفوحجؤاللَطلِم،فىاللَمييؤمدر:البلِضاء،

والَحادالما،البيضالأعم!أصحالابلِنالرسملِهوغيرالرسملِة!الاتفاكالَا

واتحادالَأ،التعدلِنلنلركاتبيناللثرعيةشبهالاتفاقلِالَأ)ملر:البلِضالعمال

طابورتلخطىاللىاللرتلِب!الَامنوعديد(،المناجمعمالمننالبلِض

بطريقةمرلفعهَبأجووللبيضكاملاًلَوظلِفاللضمنواللَىالانلظار،

ممكن،أسلوببأبسطالمؤسساتلهذهنموذجًانْضعولكى(؟مصطنعهَ)

العصعرى.الفصللنظامالمخلَلفةالقيودالوصف1(591)بورترانظر)*(
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قوهَأن!علىيعاهالُونلأنهم؟البيضتألِيدعلىالحصوللمكنأنهنفلرض

اليلِضاءالجملهَكَوةعندهوالذى**أجر.مرلَفعلهمويُدفع،منفصلهعمل

:()بالكامللَوظيفهالم)**(

*،م*ث!=-...0....0.8....،..........."..ه.......)11(

لثأ*=g)*ؤظ!()2((.................................0

الصداعىللقطاعالإجمالىالحجمأنأيضًاالمؤلفويفلَرض

علىيؤنَرولا،للبيضكامل!لَوظيفايضمنأنهلدرجهَجدَاكبلِر)والمناجم(

جنوبفىالواكَعهوكانكماالطلود،بالعصاللِلَعلىفلِماالحدلِهالقرارالَأ

الكبزى.العنصرىالفصلفلَرةخل!فىإفرنقلِا

الألبلِضالمل!رأسبلِن(ا)اللنَليطاناصثْقهَ.يوضحته()8والشكل

نظامبهايلَصفالتىاللللوداءالعمالهَْعناصروبعضالبلِضاء،والعمالة

المالرأللقفإن)أك!اللكاملثواؤنمعولَنالمحضمًاالكبلِر.العنصرىالفصل

-P+R)لِجنىالأبلِض A)البنض!العم!.ويجنى(A.)العملأجورولَكون

عماانخفاضًاأكلزالسودوموطنْالسكانالبلِض،قطاعمنكلفىْالللمود

التكامل.ظلفىلَكون

5*كاثلا(و)م*!)"*!4)"س(

فالعمالهَ؟أعلىلِكونالبلض!طاعفىالسودلوظلِففإن؟ذكومع

أكثرمكسبأىأسالبهلكونأنيمكنواللَى)+-ج(لْخلللرككلاللللوداء

15.إلىولأد!منموئاg'(Nm)العمالهَعلىالطلبكانإذا،خسارةمنها

عحلمحطةبالنَدتقما!فلكنويكلالبيضاء،العملةللموقسلوكلؤصفبثيلةطرلِقةهنذ)،(

)*(الأولالثطاعفىلوظيفهأعلدأبيضعاملطرداحلمالاقحيثبلضاء؟لهرب

الأجورتكونعنثئذ.النصفىالمنكووهَانينالموبسبب)الوحدهَ(4منْقرلِبهَلَكون

الكتابفىالقصهَسلَجقدالحقلِقةلالكأقإلا؟التهربعثملض!اقأساسلِهَللبيضلعاليهَ

هنا.المستخرجةالنتافجمنأىعلىلَؤلَزبثونْأن8-4()والشكل

بورلبر.لرلِلَشاردالعبارهَللكالمؤلفلِدلن)"*(
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اللىالصعابكلثحلالعنصرىألفصل:لنظامالمعال!لةهذهأنيلاحظ

حيت:بورلَربمنموذجبهايلَصف

والذىالمهاجره،والعمالهَاللَصارلِحثَوانيننظاممركزهفىيوجدا-

الكبلِر.العنصرىطفصلبالتللببهَمركزلِاهىكان

للنظامالأبيضالمل!رأسلَألِيديمرحأنه2-

أعلىإلىالانحدارذىالسوداءالعمالهَعوضمعلِلَواعمأفهنم-

)الريع(.عطايايجنونالبيضثَطاعفىالسودالعمل4-

النهالِهَ-فى.فنائهألللباببعضوألِضئا-النظامفىالكامنهَوالمشكلا!

لاحقا.لملَيُبَلدفَلِنكماالوصفما،هذافىطمِرتقد

لَطبلِقه،فىفكلفغلِرالدنَعكلهذافىالعنصرىالفصلكاقفإذا

رأسنظروجههَهنالعنصوىللفصلالمنَالىالملمدتوىنحسبأن!كننا

والذى،الإمكانبقدرمنخفضئا!ك!سيضعببلمعاطهَوذلك..الأبلِضالم!

حيتَ:أىاللَهربعدمبحالالَأالرضامعلِلَوأعم

Wك!كاولةكاط*

+كا.ب+كا+4(+4+علاأ-.40(...0.0......3)

قطاعفىالسودأجورفىالحدىاللخفلِضفإن؟المفهومهذاأوجوفى

لَمافاللدللاوى!*(وءلَخقلِضفىالعنصرىالفصللَألَنِر)هرجعهْالبلِض

4(.تصاعدفىالعنصرىالفصللَأئيو)موجعهالحدلِهَزيادتهمع

تجلَازأنالعنصرىالفصلنظاملوائح!دهتطلِعفبينما؟ذلكومع

فىمكلفةتكوناللوائحهذهفملرمفخفضهْ؟بتكلفةالبلِضللللريعات

المللرأسالجماعيهَ(111المصلحهَفىأنها)رغم(لأنهوتتفيذهإ؟إجراءالَها

ففىال!مملِاسية؟الناحيةصناللؤائحلمساندهَالمواللِنواللللودالأبلِض

لتجنبوايأنأفراد،أعمالكرجاكاليلِضللرأسماللِلِنالخاصةالمصلحهَ
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لِلَجتبوالكىالسودللعمالوألضًاالسود،منعمالألللملأجرونعلْدمااللوائح

نشتقولكىقانونلِهَ.غيربطرلِقهَالأبلِضالمَطاعويثحخلواالتحكمأسالبِ

حدللبانهفنىلِأخذالذىالأيلضالملرأسنظروجههَمنالأمل!المسلوى

الاقلَصادمنالنموذجهذالكاملإلىنحلَاج،ووكَابلهالنظاملَنفلذلَكاللف

اهلمامناولللنحصرسابقًا.هناوضعهالذىالسطِالبلى.القطاعنموذجصع

البيض،الملىرأسلأصحاببالنسبهَالعنصوىللفصلالرلثملِد"11بالنطاق

حلِث:يكوقوالذى

!*كا!=ةطث!+!(47++*أ!4300(............إأ

ماوهوأللعفل،إلىالأسود!3*سنتقل+قىوْيادهالتطاقهذاوكْى

واللنَلكلاليلِض.للرألللماللِيناسلَفادةإلىلِؤدىكما!*لَخفلِضإلىلِؤدى

الذىإ،)8-2الاثمكلمعلِنضمأنغدئذلِمكنهالخاصلِة،هذهمع)8-ه(

والصلللَوىالأبلِض.الم!وأسنظرْوجههَمن)+(لالأمل!المحلوىلِبين

)سلطهَ)8-ه(اللنَلكلفىNSCموقعلِحدداللللودعلىاليلِضلسلطهَالأملو

ورلِعالسود.،لَوظلِفومسلوىاللللودأجرانخفاضئا(،أكثر3*حلَعنىأكئر

البلِض(.لمحطاعفىلِعملونالذلِنالسودومكاسبالأبلض،المالرأس

الدثَمكلينلِضمهنا،نواهالذى6(-)8الملَكاملوالنموذج

البالامنوالولاء-اللقمعالبلِانىالوسدميضمكما)8-ه()8-2(،

5-2(،الدنَدكلأو-31)اللالخامسالبابأوالنَالث

الغصرىالفصلتظاموسقوطالممارنالساكنالتحل!4-

السودمقاومةفىالتعراتأ:4-

المبدئىاللَأنَلِرأننكتشففإننا؟الوظائفحجز1لَحللِلفىرأيناكما

ولاءعلىللحصولالمطلوبالسعووهوْ!!،ؤيادةهوالسودمثَاومهَلزيادة

منحنىوأنأ()8-6-اللنَلكلفىأصغر!ولعللَكون.البيضلنظاماللملود

)!!أكلأرباخاملَضمنًاأعلىإلىللدلِنتقلب()8-6-اللث!دكلكافى)+(

الاثلكلفىنواهااللَىالسلِاللللِهْاللَأثيراتأما:البيضللرأسللِين

ولَأتيرطو+!فىانخفاضكَبل-منكانتكمانفلللهافهىأ(6--)8

ول.علىغامض
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لَمافا.مخلالفهَلكونالعملسوقعلىالاقلَصاديهفلتأنَيراتَ؟ذلكؤمحا

-ج(--6)8الدنَدكلفئحكا*منحنىفإن،أكلسلطةلث!لِهالنظامكانولما

قطاعفحىالسودأجرلَواؤنفنمزيذالِحدلَأثمومن،أعلىإلىلِنتقل

هذافىالطممودتوظيفمنومخفضا"!أ*،إلىكا!!كأمنأىالبلِض،

فإننفددبه،ألثيءهىللنموذجلِنالدللياللعلِهَاللَألَيرالأأنرغملذا.القطاع

توطفمنلَرفع"السودفمقاومهَلَمافا.مخلَلفهَالعمالةسوقغلىتألَنِرالَها

فىلَخفضهاولكنها،الوظائفحجزنموذجفىالبيض!طاعفىالسبىد

الأجر.كفاءهَنموفيج

اقتصاديةملعرات:ب-4

المبَغلِرالَمالَحثنَهااللىاللألنَوالأالحالىالنموذجمننلنَملىأنثطللطلِعْ

والاقلَصاليةالسلِاسلِهْ،ا!رالَأمنكلعلىء(4،4،ع،)!،فى

أحدفإن؟المثلسبيل!على!!ثه!(.ول*،1مأ،ول،)+،النموذجفىالداخليهَ

فى6(-81شَكلالعنصوىالفضلربحيهَعلىلؤلزالتىالمهمةالعوامل

أعلىإلىNSCن!رإلنىالسوداء"المدَإومهَفىالؤلِادهَلؤدىالأجركفاءةنموذج

مسلوىهواللبلص!،للرأسمالطنبالنسبهلبلضقطاعفىالسوداءالعملةولَقلل

فمنحنى)8-7(.اللنمكلفى4فىالزيادةصُؤرَتوكَد)4(.العملفووان

NSCملر+م!مسئؤىأىعلْدأعلنىإلىيئلفر(!ح0مNSإلى)*كماأحكا

الذىالأجرمنمزيدًاهذايعنىؤباللَالىج!-7-)8االلثطكلفىِصينهو

للفصلنتيجةالمح!رأسوبحلِهفإن؟لذلكونلَيجه)!ث!إ.لدْفعأنيجب

للفصل.افخفاضئاأكلرمنالئامستوىصضةْأسفلإلىئتدثر)جإالعنصرى

العنصرىللفصلانخفاضئاأكثروموازنهَ!7(منبدَلأأ+من)منر.العنصرى

صععمللِالَانَمَّوهن-لأ(،)فى-7اللنَلكلفى0!(منأ!بدلاًمن)ملر

وأ!خيرًا:اع!.-7-)8ئحلفىموضحهوكماانخفماضًا،أكتؤوولاء

الشكلفىحثالإ()-7إلىل!3حفىأكثرانلدالألِتضمن+فىالانخفاضفإن

كَطاعفىانخفاضئاأكتزلَوظيفاالنهائىالتوازنفىملَضمئاْج()8-7-

)2!*(.لللممودأعلىوأجوؤا-)ول*(Manufacturingالتحويللِهَالصناعة
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السوداءالممَاومهَفىالزيادهَلَؤدى،الأجركفاءةنموذجفى6(-)8لفَمكل

البيض.قطاعفىالسوكاءالعملهَوتقللىأعلىإلىس!3*ندَلإلى

اكاا

لم!

1)5

)!م"

كا!

أ+

لمثمهـ

5ع
"5":تنج!صىصىَصت!

لم5اهـ

لمص!أهـ

41

إبم

!!

ا!

يخي

ا+

طد*

بلا

المجل!.--.-َ-------،جصي

-+ه.------5-الي،--مه!-مةلمجر"--مه

"؟ة!و

5ول(*.
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لارلَفاعشلجةالوظلِقهَ،لنؤكالأعلىالمعدلالابأنالنموذجسِنبأوبذلك

أنالملَولمحعفمننَمومن؟الربحيةمنْلشفضالعمالهَ،دورابئمعدلالا

أنوالواقع.العنصريالفصللسلِاساتالألص!الم!رألىطلبينخفض

الس!عينيالَافىإفريقلِاجنولافئالعملدورانمعدلالَافىْالزيادة

العناصرمنأنهاعلى؟الأحلِانمنكتنِوفىبهايللمللنَلهدكانواللَفانينلِالأ

لللَونويمدناالفئرة.لالكفىالعنصوىالفصلسياسهْلَاَكلفىالأساسيهَ

المناحبمغرفةمعمحَودهميخركَونكانواالذلِنالعمالأنعنالبلِانالَأببعض

إلىالسبعينلِالَأأوائلفىسنوئِاعامل55015ْ.هنعثدهمارتقعكد

وذلكالعاملهَ(القوهَمنلَفانلِهَكلمن)واحد791عامفىعامل.!.ه55

الأخرىالتغيراتبعضأدلَأكما.العملوظرؤفالأجووفىاللَحسنرغم

إْ()859للببوقلأحظوثد.النظامنموذججاذبيهَمنالثخفلِضإلى-ألضًا-

كاقوا،المناجمفىْللعملافضمواوالذلِنلَعليغاالأكلَرالأفارقهَهنكتفراأن

ملحدلِنالأوامريخلفونوكاتواالمَدلِم،العسكرىالثظاملأنلللوبطاعهَأ!ل

فقدذلكعلىوعال!وة131(.)صالسوطإ"أوالعصاأSلambokاسطخدام

إلىالللبعلِنلِالَاأواخرفىالبلِضمنالماهرهَالعمالهَفىالحادالنقصأدى

رغبهَزلِادهَإلىكلهاالعوامللالكوأدلَأ.العمالهؤلاءبينالانضياطلاَكل

نحؤَهواللَىالسبعينلِالَأ،أواخرفىنَابلَهَعمالهَكْوهَوجودفىالأعملرج!

174(،ص1،)089للِنلانالِلإ-ذلكفىبماالمواثبلن،منكلثزعنها

1ص،91.)85ولوكاس 5 9l).

ول*(،لأ)"*الأبلِضالصناعةلقطاعالنسبىالحجمفىللؤلِادهَوكان

النطللىالحجمزادكلمالأنه)4(؟فىالؤيادهَملرNSCعلىالتألَيرنفلل!

للليكونجلِدهَ،وظلِفةيفقدالذىالعاملأناحلَمال)أىءارلَفصَماالمذكور،

معأعلىإلىحثط*لِنتقللذا(؟()أخرىجيدهَوظلِفةلِجدأنعلىكَادؤا

السودأجرمعدللَوازننقطهمسلَوىفىارلَفاعْإلىمؤديًاا*اوتفاع

ثهـ.-4*حيت5َرقمالحاشيهإلىارجع)!(

أل!
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فنىالزلِادهَبم،العنصريالفصلنظامعلىالُألَنِرالَأوتلَطابىَ)8!ثكأ(.

الفصلسطِالللةلاَكلإلىذلكأذَى)أى،العملدورانحالات!معدل

الصناعهَقطاعفىجذرثِااللَوظلِفلَزايدفقدالمنَاللللبلِلوعلى(.العنصري

،السبعينياتأواخرحلىالعنصرىالفصلظلفىالمناجموكَطاعالَحولِللِه

عامه27036همنارتفعاللَحوطيهَالصناعهَكَطاعفىاللَوظلِففمفَلأ:

النمووكان8291(.)لانداهل7691عامفى957036201إلى05191

-8الجدول791819،1)نالَراسه16411الفثرةفىخاصهبدوجهَسريغما

العنصرىالفصلظلفىالاقلَصادىالموكانلذلكإ؟165()ْصأ،

بذلكيرتبطآخرعنصروهناك.للنظامالنهائىالفناءلِفسرماوبقدرغريبًا،

فىالأبنِضللقطاعاللَقليديةللمؤسسالَأالبيروقراطيهَحجمفىالزلِادةوهو

احلَملى.منزادبدورهوالذى(السابقنالَراس)جدولالفلَوة.لالكخلر

العملانضباطلأداهَلنَعموليةأكنَرمئابعهَأ!الداخلىاللَرفحاللللماللللَبدال

كانتالعمالانضباطخصخصةفإنوأخلِؤا:العنصوي..للفصلالمجماعى

فى)بماالمقاومهلصلاعدمعالنظاملَطبَلِىَفىالباهظهَاللَكلفةتتلِجهَمفضبله

أصحابْم!كلومراكيهَ(العمللوكعلىلأتفسهمالعم!إجباولكلفهْذلكْ

.()النظامبسلِاسةاللزامهملضمانوالموظفلِنالأعم!

لوضعالوظائفلَدبيمفىرسملِهأساليبلدلِهابكونأنإلىِالكبرىالمؤلسماتنملِل)،(

المماردمداتهذهلَمَويمفإن17(؟"ص191،).لويدسلوطبقا.للأجورنسبيهَمعالِير

الأجورمعا-وضعمعارسالَافىشوخاأثثالطدبعلِنياتفىإفريقلِاجنوبفى

.raceالصرأساسعلى

ىأهصلحهَمنفمازالاللنَمدلِدة،الجماعلِهَالقيودالأعمال!رجالسافدعندماوخنى)8،(

المشكلةهذهجماعيهَ(.سياسةأى)معاللثعلِاسهَهذهلِتفادهـاأنمنفردأعم!رجل

غيرالعم!علىالحقوبات!ثَتاأ9/أعامفىأنهلدرجةالخحئورةمنصارت

!(.152.ص،8591ليبتون)مستخدميهمعلىباهظةغراماتبفرض،التمرعيين
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أعلىإلى3*حتندكلالعملدورانمصلفى.الزلادة7(-)8شَكل

الولاء

السلطة

!"أ

!!و!فىانخفاضإالفصرىالفصلىتاَكلبىمؤديا

يهلم

كا!

أ!

ء؟

-+7
!بما

لى!هـ

أ!

!!!--------خرب----َ-
!!ة

ث!

ئحْف

..2

----ء-------

ْ"ء--َ-------

E

:5------!ء---

ع؟؟
ء-إأ!

-(-5

ازنهالموو،فدَمع

!5

!،

RIC

ا*

،الربحاحلَمالهي!

!!

أ!

!5

!01

ازنةالمو

!طع!

.رع!

النوظيفمعدل

جمل!3

!ول

كصع!

الأحرألهأ

."7!:---------------+-----ا

ا-؟--؟!-------.صسه----------

ء---ح!---+---------------------

ْ-إ::.+!ة

ء+*أ**كل!ول

؟و؟

!لا.

هي

!ي



Sanctionsالاقتصاديةالصوباتج:4-

الدوللِهَ)مثلالاقصماديهَالعقوباتمللعلَوىلزيادةالأساسىاللَألَنِرإن

الذىالم!(وأساللللَثَمارعلىأووالواردالَأ،ألصادرالَما،علىالعقوبالَا

أدىالذىوهو،الدوليةاللَجارهَفبىالدخولمنإفولِقلِاجنوب-فعالص-حرم

الاَلَلِة:الأسبابإلىفلكويرجععه؟!أ،للعاملالحدىالإيوادلتخنيضبى

إفرلِثَلِا.جنوبلدىالعاملالمالرأسنقصانأ.

إلاحهَأكَلالملدللَوردةالمدخالثماأصبحلاحلِتَالإنلاجلِه؟هيط!2.

ثبل.ذىعن

إفولثياهجنوبمنلجاتعلىالطلبفىانخفاضحدوت3َ.

غلِر)8-7-جالشكل)فىالداخلإلىسلِنلَقلكانالم!ولمتحنى

الوظائفمنوقللِلأصغر،تحويليهَصناعهكطاعيقىماوهو(،موضح

مؤديهَانخفاضًاأكلز)!(الأوباحتكون+منمللعلوىكلىوعند.الجدلِدةا11

بذلأ-ب(7-81اللنَلكلفىاع!)أى+لانخفاضئاأكنَرأملرمستوىإلى

.طوولانخفاضئاكاأكلَزالعنصرىللفصعلوموازنهَ"+(،من

ومعوواضحهً.صبالنَعرهالاقلَصادلِةاللألَنِرالَألكونالحالههذهفى

فىللاطخفاضمعزؤًالكونوبذلك،أعلىإلى.Nحكالِتلَقل+،.فىالانخفاض

أماالبلض.كطاعفىالللعوداءالعمالةلوظلِفبلخفلِضيتعلىَفيما19MPأ

لمللMP*فىهبوطإقإذ؟واضحغلِرالسوداءالعمالأجورعلىاللألثر

لذا؟مضاد.تأنَلِرلهأعلىإلىحثاث!انلَقالولكنانخفاضئا؟أكنَرجعلهاإلى

فإنبالضرووهَ؟لِهطالبيضكطاعفىالسوداءالعمالهَلَوظلِفأنرغمفإنه

تهبط.أوترلَفعكَداللدلودأجور

حجزنموذجفىعليهاحُصِلالتىلَلكعنتخلَلفالنتائجهذه

وسلطهَالعنصرىالفصكهوازنةفىاللَخفدضاتالنموذجذلكففى؟الوظائف
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نموهن)ح(،الوظائفحجزندممبهَدوازن!طةفىانخقاضئالَعنىالبيض

والحجةللسود.لِلَغلِرلمبأجرالبلِضكَطاعفىالسودتوظلِففىازيادة"

السود؟العملبلَوظيفلَضرأنهاهىالاقلَصادلِهَبالَاالعقبىلخصوماللنَمائعهَ

بورلَر.!وذجمنليلل!ولكنافيجو؟ْكفاءةنموذجمندعمًالَلالقىولذلك

بتوظلِفلَضرالعقوبالأإنلَقوللأنها!،aradoxicalملناقضةالنلَلِجهَوتلك

منالعنصرىالفصلسلِاسةلَعؤؤ.فلِهالذىالنموذجقىاللللودالعمال

فإنذلك؟ومع.البلِضالعملمصالحوليلل!البيضالملوأسمصدالح

الاقلَصادىالنموأقهو،العقوباتضدعادةشِاوالذىالألساسىالجدل

.العنصريالفصلمنلللَخلصفعاللِهالأكلَؤالطرلِىَهوبالرأسماليةالمدفوع

لَواجعفىألِضًاألديهملَاقدالعقوباتأنالعم!انضباطنموذجلِثَترح

)زيادهقبلمنسُرِدَتاللَىالعواملمعتناغمكْىوعمل!العنصوىِ،الفصل

مقاومةوازدياداللَحويللِهَ،الصناعهَكَطاعونمو،العملدورانمعدلفى

أصبح؟منافعهوتراجعالنظامنَكلفهَلَصاعدومعالتفانينلِالَاوبنهايهَالسود(.

البلِضعمالةلَعدولمالعثصرىالفصلنظامبقوهَلناهضونالأعملرجال

فىإفريثَياجنوبحكومهَلَخل!،الأسيابلهذهووبماالحمايه.إلىبحاجه

العنصرىِ.الفصلسلِاللمةعنردللميًا1991عام

خانمة

إفرلِقياجنوبحكومهلسلِاسةبسلِطنموذج.البابهذافىنُولمحلن!

للنظامبنموذبخِنإلنموذجهذابربطالمؤلفقاموقدعنصوله،كدكتالَورله

الوجههَمنالأولالنموذجويوسِّعالصري.للفصلالاقلصاديالصناعى

بورترصقالةإلىأصلهالِرجعالتىالعنصرىللفصلالنيوكالثلليكلِهَالنظريهَ

غالبيهَولَحرير،السياسيهسلطتهمالبيضفيهلِللملَخدمنظافاكونها)7891(

الصناعي.الثَطاعفىلاسلَغل!طهمالسود
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دحالفنديَجةالعنصرىالفصلاإلىالنظريجرىالنَانىالنموذجوفى

الل!للود،مجتمعمنْعناصووبعض،الأبلِضالم!رأسأفادمعثَد،سلِالملى

بالضرورةملَنافيينليساوالنموذنجان.البلِضالعمإلوكذلك

mutually exclusiveفىكذلكيكونوالم)كماالمهارهَمسلَويال!أتلَمالِزلمثفإذا

غلرللعمالهَملاصةأكلزلِكونكَدالوظا!أحجزنموذجفإن(؟البابهذا

ملاعمهَأكلَزيكونثد-هناْبُلِّنَالذى-العم!انضباطنموذجوأنالماهرهَ،

علىافماذجهثتهإلىلُنظرقد؟لذلكوبدللأالماهرهَ.لنَمبهأوالماهرهَللعمالهَ

الوظائف؟حجزعمليإَيحللبوولَرفنموذجهخلالفهَ؟بمؤسسالَالْخلصأنها

العمالهللَدفقالصارماللَخكمعللِهَيحللالعم!انضباطنموذجبلِنما

لِزودناأنههوالعم!انضباطلنموذجالمَوةنقاطوإحدى.العملولَصارلِح

يدخلأنلِسلَطيعلأنه؟العنصريللفصلوضوخاأكنررشيداقلصاديبسبب

الخمسلِنلِاتفىالعنصرىالفصلفىاليلِضنجاحمنكلحلللابهفى

الأوليهَالمساندةفىانعلسكم!اللفانلِنلِالَا،فىولَراجعهوالللملَلِنثِالَأ،

لِطوحكما.اللضالرأسماللِلن!بلمنالعنصرىللفصللاحفاوالمناهضهَ

واللَىإفريقلِاجنوبفىالسودجماعالَابلِنللصراعالَأالرؤىبعضأيضئا

.بورتر.نموذجينناولهالم

درجهعلىبناءًصحهَأكلؤالعنصرىالفصلعنالنظزوجههَولَكون

فىملَلفَدابههنتاثجلَعطىالنموذجينتتبؤاتأنورغماللَطبيقلِة،د!لتهادكَهَ

والأكنر.أخرىنواحفىحاسمبانَلكللِلياعدانقإنهماالنو(حى؟منكثَير

أنإلىلميلالصوبالا()أوالسؤداءالمقأومهَأنهوالاختدالَأهذهفىأهميهَ

إلىتميلولكنها؟الأولالنموذجفىالبيضقطاعفىْالسبئدلَوظيفمنلَؤيد

ذلكلِحدتَعللِهوبثاء.النانىالنموذجقىالسود(أجووهنن)ولؤلِدلخفيضها

بلَفهمنايتعلقالدلتخدامه"فيمايمكننموذجأىإنحعِث؟الرأىفىاختالكا

صلمؤسلللاتلَعغلوكلِفالعتصوىِ،الفصلنظامبهاعملاللَىللطرلِقهَ
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هذاأنأهميهَوالأكنَرالأخنرى.المجلَمعالافىالعمالهللَدفوَاالصاومةالركابه

اثلصادبهاسينمواللَىبالكلِفلِهَاللليؤفىمقدرلَناعلى-ألضئا-لِؤلَزالاخللاو

العنصويهَ.اللَفرقهَبدونإفرلِثَلِاجنوب

الو!ائفحجزعمليهَهمارسهَلأنأخرى،لَطبيثَالَا.ْلهاالنماذج؟هذه

البلادبعض)وفىالدلِمدَرا!هَيخحرالددمنكتيوفىلنَلائعهَكانلَا

العفالهَفىالصارماللَحكمعمليهَألِضئالَعملالطرلِمهوبتقلل!ألدلِمقراطلِهَ(،

والز،-)هيلمانالثانونلِهغِرالهجوهيشأنباللَجاوزاتيلعلىَفيما)خاصهَ

جماعه!لطلَغلاللَىالدكلَالورلِالَالَبدوكلِفحطالثماذجلَيينوأخلِزا6991ْ(.

لِمكنالاسلَغلسهذاأنلَرىكماأخوى،لجماعهَالضفودهَللمنفعهاقلَصاديهَ

منهأكثراالمالرأسمصلحهَأجلمنيجرىعتدماأكلَزفاعللِهَذافِكونأن

العمل.لمصلحهَ
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يثح.التال!لباا

ابثمودْج:أالييروقراطىالاقنضاد

السوفيتيهلتجربةأ-

لفهممحاولةوفى.الليوعيللا!ئضادالتالىوالئابالبابهذاخُصتَصَ

فئهوالجيدالمكانأنواثعمنسنلبأالنكلهذهبهالَغملكانتاللَىالكثلِهَ

اللَىالصلاعلهَالمنبنَلماَ!من.تالريبًاه/85ْيلنَلملً)الدْىاللَخطيطقطاعإطاو

لمحى.منتصفالسابىَاللن!موفلِلَىالائحادأنحاءفىمنلنَلأهَ،00846ْعددهابلغ

كانوباللالىشدلِدهَ؟بإجراءالمامحاطأالملاسلَخداموكانالنمانينلِالَأ()*(،

منبذللثالمحيامنهقط-وكان،معروفغلِرالبنوكمنللدفعالمطلىَالأمر

وبالمنلا)ب!*(.المطبقهَاوالثَواعدلِضال!االلئفومعذلكافىَلَوهاإذا؟حسابأى

العملهكانتحيثا؟979عامكَئلالصئِنفيمطبفاالنظامهذاكان

النقدلِةإلللللِاسةوكاتَا،الدهلطاتقبلم!بهاالمحضرحفقطهىالمتداونة

الواحثهَلالئهللوةيمكنوكانفقط.المتداولهَالنثَودكملِهتنظعِمنألملالعئاتنَكون

الاحلَفاظيمكنهالاوثنها؟بالبنوكلأجلوودائعهامدخرانَها،لَودعأن

ا!كوملِة!يئالأالَحويل""أرصدةوكاللَأبنعيكالَا.لِمكنْصوفهابإلِداعالَا

عليابيروثراطلِةموافقالَماجببمو-فقط-للثَحويلقابلةالمؤلشلالَا

هنللأكدأنحالهكلفىالبنوكعلىكانالموافقهْإعطاءوثَبل.وصريحة

كثلِرعلىللاطلاع991()؟لَسوكانوفا،نالَاللا-لنَعمالانسىر.-جوزكوبولانظر)*!

السوفقني.ا!دناعىالهلِكلعنالتفاصيلمن

-جراسدج.فى11السوفلِتياللشطلِطفىالمركزفالبنك"دورجارفى:جورج)*حك!(

لاسمنى-ناعوملكرلِم"فىممالات:السؤفلِدياللخطِطمختلفهَ(،)طيعاتفنو51

.421صو1(،)669جروسمانجريجور!ا!نىورث!1(.9آ)4أكسفورد:ولِلتبلن
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للخطهَوفقاالمعنلِهَ،السلطالَمامنمسبقهَموافقةعلىالعمللِهَحصول

،8791لَانَلينج)انظرللمليمةبالعمليهَالمرتبطةالأوراقكلوأنالاقلَصاديهَ،

منْالنفصيل(.لمزلِد

السلبيةوالأموالالندندطهالأمواليلِنمألوفًاالَصِلزأصبحلذلكندلجه

لِك!نقدللمؤلسمات(القحولِل)أرصدهَالسلبلِهَوالأموال1162(.)ولِلز

جروسمانللمندفَدآلَا..ولُعرِّفللِسولكن؟للمخططلِنالثَرارلالَخاذمعلِاؤا

سواءنثَدئِاغهاالمعبوالمقادلِربهذهلِلَعلق"ما:بأنهاللَملِلِؤهذا)6691(

للل!تخدمالمثَادلِرهذهأنأمالاقلَصاديهَالقوارالَاعلىمبالنَلرةلَؤنَوكانلَا

اللداولمجالاتولَلَوافىَباللَعل!الَا.ا!لَزاممنواللأكدللر!ابهَققط--

)صا"Commandالأواموامبدأواالسولَىآليةسيادهَمعالنقودمنلنوعين

كاضتاللَىسوفيدلِهَ"مندندأةحالهَسننناولالئفلِيز؟.هذانفهمولكى216(.

المطلوبهَ.المدخالتتلللليمهالعدمإ!879،كرول)ناثلنَلهاأخرىمنشأهَ

فما.المالبتحصيلالإطالىَعلىتعبأْلمولكنهاالثَضية؟المحللنَعأةوكسبت

المل.هذاننفىَأنسَدلتطلِعنكنلمالمندنَ!دأةإنذلك؟منسلَجنيهاالنىالقيمهَ

.الكيفيهَ؟بلالكالمالبإنفاقاالسلطالأمنمسبىَلصرلِحعلىالحصولدون

-ألضًا-سلَكونالسلطاتفإناللَصرلِح؟هذاعلىالحصولمنتمكن!فإذا

c(1)66جروسمانلِلثعوحوكمالها.الماليهَالأوصدةلَوكئرفىالرغبهَلدلِها

بطريقهَلِقدمكان،السوفلِلَيلالكلَصادالإنلَاجقطاعفىالمالفإنبدقهَ؟ذلك

ذلكعنوبديالى234(.)صللنظامالسلماللعلِةالسلطهلِلحدىلالكىسلبلِهَ

اغير1قطاغااعلَبارهببساطهَيمكناللَخطيطقطاعفإنبنلاطة؟أكنَروبشكل

.11demonetizedنثَدي

كماولكنما؟حدإلىالنثَديسلَخدهوقكانواالملل!تهلكينفإن؟وبالطبع

الالَحادفىclearالحساباتلَضفىلكنلمالأسوالَىأنَّجيدًامعروفهو

قصووبحالاتلِلَصفاللَوزنِعنظامكانوبالأحرى،الللعابىَالسوفلِلَى



a!esهShorَلاقلَصادالجوهريةالمحمفهَكمافتالحقطِثهَوفىالانتشار.واسعه

فىالنقصانحالالَاوجودعلىوالإصرارالمدىهىالللعوفلِتىالأسلوب

هذاأسبابعنوالنظريالْمااللَأمال!منكلنِولِوجدوكانالئظام.خل!سالللللع

فىكورلاىيانوسكلَبهماأشهرهاالسابوَلم،السوفلِلَىالالحادفىالنقصان

اللنَ!ديوعىالالمحلَصادصكناللنَلاملهtreatآseأطروحلهوفى)0891(كتابه

11نلموازنةالناعمالقيد11عنبمفهومهالنقصانكونارىشرحوكَد21991(،

منالأرباحتحصلِلوكذلكالخسائربلعولِضللنَقومالدولهَأنوالواكع

طلبالَاعلىاقتصادلِهlimitationَحدودلَوجدلاعللِهوبتاءالمؤلسللالَا.

دائفما.نَمنهالدفعالملعلىالحصوللَسلَطلِعفهىالمدخالتهه،منالمؤسسة

هوماعليلزيدالمدخال!منكثيرًادائفالَرلِدكاتلَاالمؤلسعاتفإنلذا

ذلكؤمع.النقصانحالالَألنهسلِرمنم!جؤءهذافإنلنَلكوبدونملَاح،

واللَىالمسلَهلك،أسوا!افىالسلعنقصحالالَألا،يفلللوزالماهذافإن

لأىالألدهالملىفال!للؤاللذا5الطملابىَالسوفللَىالالَحادقىأللعطورلِهَكانت

حالاتَ!اسلمراراتلَشَاولَفسثرلِمكنكلِفهو:النظامهذاعننظرلِهَ

تلك؟النقصان

ال!لَحكم11هىالسوفيلَي،النوعمنللنظمالأخرىالسمالَاوإحدى

فىدنظَّمالئموكانالنمو.لعمليهdirectأoول11الصربحوالتوجلِهالسلِاسى

كانوالذىالتمو،هذاأجلمنصراحةيُعبأالمجلَمعوبمالْىخمدسلِه،خطط

النَالثةوالطلنمهَالدعائلِة.الحملاتو!المهامطريىَعنمكثفبلنَمكللهئِرَوَّج

لَطهيوبحملةمعروفهالمؤلمدسةوكانلأالنَانيهَ،بالسمةجؤئيًالرتبط

عددصالصيهَفىاللنَ!كيلَؤركاندورلِهَفلواتفعلىل!ثة؟purgeالحزبلِة

وفى)قوارالَأ.الَخاذفىوالصثلاركةالحؤبفىللعضويهَالأفرادمنكبلِر

يتخذكانوأحيائالُجدَّد.لاالأفرادمنعدلِدعضويةكانتالأحيانمنكتير

الدمموفيدىللحزلاالمشهورهَاللَ!هِرحمالرفىالمأدللاويهالخطوالَامنكلَلِر

والنَورهَلللِميين،المناهضهحركهَفىأوالنَالنهينلِالَا،فىسلَالينعهدفى
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منظمهَسمهكانتأكلدطهدرحمالرولكنماو؟علافىالصلنفىال!افلِةء

لِعادلاوالثىالحزبلبطاثَالَاالعامالاسلَدغاءلفَلكلليساطةالَخذلَاإذ؟للطام

ملفا.عدد

وهى،أهميةؤالأكلَزالمعاصرهَالفضبنِهَهىالأحْوىالرابعهَوالسمهَ

السوفلِلَىالالحادكانالبذايهَفمنذ.النظمهذهص!فىالإصلاح"11دلتاملِكيالا

وكانلَأالإنلاج.نظمفىوجوهريهمهمهَ،للَغيرا!الدورىبإجرائهلِلَصف

لَبعثغاوالئئ!ةثاث!"،ثثه!هحأوللماثه!3الحربالنَملِوعلِهَاالأؤلىالفلَرهَكْىلَونجد

وإصالثحالَااللصمنلِع،لعمللِالاالسلاللِنىوالملللارالجديدهَ،الاكَلَصاديهالسلِاللعة

اللاء)إجكادهَوالجلازولْوسنَأالبروملنؤؤلِكاكلرهَوأخلرًا،خوولنموف

بخووجهاللطامأصلفبأنهاانلَيَواللىجووباللنَموفعهدفىواللنَلفاثه(

عاممنبدايهجنريهَلإصلاحالَاموضوغاالصيئىالنظاموكانالوجود.من

الحلِن.ذلكقذولجرلِبلِةلَدولِجلِهَْأسلل!علىبلَبالَالِلَطوروكان7891،

المبهوالنجاحهوالاهلَماممنكلَنرإللِهوجهوالذىالمهمالموضوعوكان

متلابههَتبدوكانتاللَىالإصالالحالَأوفلنَدلناحلِة،منالصينيةلالصلالالحات

الئموفقىالاتحادفىجوربالَلنَلوفعهدفىللبهكالنواحنىمنكلَيرفى

سياسهَلب!ىحأإلنىالاخالفهذا.يرجعفهل:أخرىناحيهَومناللللابق،

السوفيرَحأالاتحادتبناهالذىالكبلِر"الاندجار11.بنهـجمقاونهَالمحلينفىلدرلِجية

ا(،9ْ!)4راوسكى-جيفرللطونإليه!ثملِوكماالشردلِهَأوووباودولالسابىَ

علىأبقلاالصينبأنالحدلقةإلىنِرجعْإتهأم)2991(؟نولَون-ومكملِلان

اقئرحهاكماالللموفيتىالاحادمفهاخففلينما.الللللِاس!ا؟الثَمععمللِالَأ

21وفلِنننَلىلنَملِلفر.)هيرفئآخبرون 9 i!1(؟499،وو-وزاكلل

فأفضدكالسوفلِتي،للنموالدنَعاذالنمطهذاهىالخامسةالللمهَوكانت

الأعم!ذلكفىبما-السوفيلَيهاللنَدئونفىالغوبيهاكادلِملِهَالدواسالَما

مثل:،الباوروناِلانختصاصيونقذمهاواللَىالسوفيتىالاقتصادعنالمهمهَ

003



لمجحِرولَبعهم1(،)689باولوولِموند87901(،1،)789برجسونأبراهام

1)7أوفر 9،)Aالسوطلَىالنموعنرائعهَصورةردللمواجميعهم-وآخرون

الدللِلمراجعهَالأمرودطِلللَحق.الأفلبكلىالللفَينلِالَاوحلَىالعلنَلرنئِالأمن

الإنتاجلِةعاملنمووعلى،GNPالقؤمىالنالَجإجمالىنموهعدلعلى

ذلك؟لَط!همفبمجردالاعلَقاد.فذاعليهابُنِىالَىالرالللخهَالأسلل!لنعرف

لملماذاولكنالددكوفيلَي؟النظامفىالملَواللِهَالعلِوبعنللِسالسؤاللِصبح

اللممابى؟نجاحه!عوارفىالاللللَمراريلللتطع

الفَوهىالناهـجنموعلىالدليل-لنَليءكلوكبل-أولأنلَناولدعنا

لمعدلالسئوىالفلوسطاوفرمس!مه!دَّر8791عامفحلى.السوفنِليللاطحماد

591وحلَىالأYAمنعامًاوخمسينسبعهَخل!القبىمىالنا!جفمو A،

الالخادبأنأعلنأخوى،بلادبلجربةاللجربهَهذهوبمثَاونهَ.ه/ه204وكان

ص)8791،الطولِلة"الفلَرههذهلملرأفضلهابلِنمن"كانالسوفلِتى

ا)53/5،بمعدلالفلَرهنفسخل!للفردالثَومىالناتجنماوثد6.ْ(1777

بمعدلنما1185(5911).النَانيهَْالعالملِهَالحرببعدمافلَرةوخل!

الذىالأمرلِكلِةْالملحدهَالولايالَافىالغوبمعدلذللظكَارنولكنه/ه.303

5(517ص2،)جدولأْه/ه94كان Aالتثَحدلِوالَاأنألمجضًاأوفرولِوض!ح

لطمووبالنسبهَالأركام.هذهمنبخدًالمحرلِبهكانبَالأخوىالغربيةالدوللمعظم

إللِه:لَوصلما)7891(برجسونأبراهاملخَّصالعاملإثلاجلِه

الصاملىمدخلأ!منوحبهَلنلالسوفيلَىالمَومى"النلا!جصافى.نما!لمَد

مقؤَفاسئويا،هلمه-911أد4يمعدلى5891-2891ألقدرةخلكل

صَوماه/ه104ه/ه-503بلِنماولمطلالأسا!ا،سنهبأسعاراللاتج

الأ!يكلِة!دحدةالولايالَاأداءتواف!ربمالمعنلِة.الشنهَبإشعارالناتج

لكلاالنلأ!جبدمويم5791-9291الفدرةخلكلالسوفدتىالأداءمع

الاتحادعلبنالَ!!ثَدربماذلكضوءوفىلمعِشة.السنةبأسعارالبلدلِن

+(441)ص"السوقيلَى
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-ا289الفلَرةخل!سفىالوفيتىالنمولي!مقاونهَلِجرىعندئذ

91هA-9186الفترهَفىالأمرلِكيهَالمتحدةالولاياتفىالنمومع91ه8

:ويقولللمقارنجهَ(.كَابلهَلَنفِهَحالهَفىالملَحدةالولالِاتكانتوكَلَمافى)أى

لاياتالوفى5891ا-811إلى1878-9186الفترهَالاَننلَناول"دعنا

كان،الأساسسنةبأسعارمقوفاالبلدلِنكلافىفالناتجالأهولِكلِة.الملَحدة

الفلَرةفىالسوفلِلَىالالحادفىالنمو.معدلمعلِتوافىَأنالأقلعلىلِجب

-2891الفلوةخل!فىالروسفإن؟ذلكضوءوفىأ.2891-589

إ.إ44)ص"سبقوناقدربما!589

كَدَّرإْا759-)5591الثَانلِهَالعألميهالحولأيعدمافلَرةوثْى

عامللكلالحثلِقىالقومىللدخلالنلنوىالنمومعدلملَوسطبرجسون

الولالِالَافىه/1020مقابلهلمه-،204بنللطبهوكانالسوفيلَي،الالمححادفىموظف

نموإلى1(.)839وأيترهانمارلَننظر1()*(.وكَث53)صالأمريكيةالصَحبهَ

ملَواللِهَهستخدمًا7891-0115.الفلَرهَفىالسوفللىالصناعى"1االنالج

مثيعدثِفى7591عامفىلالبهتاجيةالمطلقالمستوى)8791(بوجسونيقارن)*(

كبليرافارقأووب،الغربفىالملَقدمةالدولأتلكمنعبفيمعاللفَلركَلِة،أوروبادول

25-4rفالدولذلكومعالاقضعادية،النظمفىا(ألاخَلاطاإلىيعزوهماوهوه/ه

تلكمنأسلبعدلا(وللث!يكوللملوفاكنااليلرقيهْ،)ألمانيااللنمرقيهأوروبافىالغنيه

عنمَلزهمماا؟19لم8كتابفىالئلاولفىاخلَلاف!كبئرفهناكلذلكإضافهالمثارنلأ؟

أنهأوالتنميهَ،فىالملَماثَلهالمستولاتذاتاكولمقارنهَمنوبدلاَ.السابقالعمل

الحقيمَةهذهضوءفىبالعديلقامفقدالزراعهَ؟فىالعاملهَالقوةلصلِباسلَخدم

كانالمكرأستراكمولأن؟workerللعاملالم!رأسمسلَخدفاإلئتميهَلمستوى

تخصيصا!سوءولأن4991(؟-فيلنَ!رإستربى)السوفيلَىالاتحادفىجدأسريخا

فإن؟السوفيتيالنوعمنلالدلضادلاتبروزاالأكلزالخاصلِهَكاقالم!؟رأس

فىالللَميةمدمتوئتثَثيرفىمغالاةإلىيوًدىأنالمحتملهنالمقياسهذااسلَخدام

أنجلذاالمعروفوم!الغربيهَ؟بلدولمثارنهالولمحتذلكفى؟الدولتلكاقتصادلالَما

هذاأسبابأحت)وكالطمردودله!لكنلمالزراعةفىالسوفينلهَالضخمةالاسنثمارا!

معالتثَةروابطللميةصبدلِلا8الاريخىالابتزازهو،المؤلفلِقلَرحهكماالفسَل

السوفتِ(.الفلاحين
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وكانالأمرلِكية.المخابوالَالوكالةالاقلَصاديهَالأبحائأمكتأنلنلأهامركبهَ

كَولهأخللَموالذىه/ه،4)7افترهَعلكخل!فىللنموالسنو.ىالمعدلاملوسط

إلىلَوصّلوكَد8(.ا)ص!العالميهَ،للمعايلروفقًااحطرافاأكلزها"منبأنه

الصناعه.فىالعاملإنلَاجلِهَلنموملَلنَلابفهَنتلِجشهَ

لم،الماضىالقوقمنالتفانيلاتوحلَىالطدلبعييالماأواخرففىلذا

الهائل،الوحلنَ!طنلنمطرلأنه-الإطلاىَعلى-السوكلَىالالَحادلِظهر

.أاكلَرحفددالحقلِثَهَوفىالمانينلِالَما.أواخرْبحلولإللِهوصلأتهبداوالذى

معقولهَبطرلِقةجلِذايعملالسوكئَىالاقلَصادىالنظام11أن)8891(هولِلا

وم!8015(")صقرننصفمدىعلىذلكحققوقدالعالملِهَ،للمعالِيروففَا

الالَحادحققهاالعَىمنْالإنجازالمحأواضخاالخومْاكان-بانطبعفَي-

"سلاحأنهالللعوكيىالنظام1()559موربارنجتونوصفوكذ،السوفيتي

سلطويةألِدلِولوجيهَبينالَحاد11بأنه)6691(،جروسمانوصفهكماتَظدِمي"

()8591رولَاننهدويقلبس228(.)صالصَعجل"الصلنلِعومنطىَخاصه

الطَىكفاءةالأكثَرالآله11يأنهافَللِوعىللحؤبا)4791(فلِلنَعوج.وصف

لوكما-هذاكلمنواحدودرس174(.صالنالل!")رولَالندلحكمصُمِّملَأ

بحرصللاولهالِبأالإحصائلِالَاأنهولَذكير-لأىلِحلاجالقارئكان

الدرسهذائلًعالَّملموإذاالدكلَالوريالَا.هنتنبلَقُاللَىالإحصائلِاتخاصة

اللموأركَاممعنيلَعاملوالمكاضلرلِنالمراثبينأنحمَلِقة-أيضًا-لِوضئحفهذا

أخرىمصادرمنلجهايحصلوناللَىالأركَاممبرالطريثة،نجفللبىالصليى

عللِها)!(.الأعتماديمكن

الاقلصادأداءعنلالبهحصائيالَأالجلِدهالمواجعهقإقوبالطمبع،

الجمهورياتمنالمنبتثةالمجديدوَاللنَلواهدأساسعلىالآنتجْرَىاللللوفيلَىِ،

تتسمكاشاالصينيهَافمومعدفيلأأن1(699يافج)ألولِنبالدقلِىَالتحليليثَترح)مم!(

.بالمغالاة
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فيلنلر-إسلَرلىناكلنَلهاالتىاللنَلواهدإالسابىَالطلوفلِلَنىلالثحادالدلِمقراطلِهَ

منلنَلكبدونسلَخفضالجديدهَاللنَعواهدأنمنرغمولكن91(؟لأ)4

السللِنيالَاحتىالنظامتقدمنُرْفَضأنفلِه،الفشكوكفمنالتمو؟تمَدلِرالَا

)ده(.الأقلعلى

.الدرالللهَ:هذهمنلِظهرانالجابلِاندرسانلِوجدذلك،إلىإضافهَ

كانالسوكتىا(لاتحادفىالنموبأنكبلِرهَبدرجةالمق!ولالعرضهوأولهما

لمحراكمفي-بالنموكليهذلكيبرَر)كانلنَلاملانمؤالَثَرلِئاكانلأنهغرلِئا؟

لِكنلمأوكَللِلهناككانأنهالحقلِقهَهذهلَقلَرح(.رئيسةبصفهَالمالرأس

خل!سا(،11)978ْاوفرفكرهلماطبثًالذا.النظإمهذافىلَكنولوجىلَقدمهناك

لِلَولدكانالللِلوفيلْىالنموأن-الولمحلَمايمرورأكنَرأوبأكملهاالفطَرة

إنلَاجلهلكلالنموفىولَراجع...هالمدخلا!منعاللِهَبارلنهاعالَا

المدخال!نملَمابأكملها-28918591الفلَرهَخلروفى....المدخلا!

؟GNPالقومىالنابَجإجمالىفىالنمومنه/ه76بوأشهملَاه/ه312بنسبة

النمومنه/ه24كممليهسنولِا،ه/ه101بنلللبهالعواملإنلَاجيةنملابينما

أنالميكرهَدراللملَهفى891()آباولج.كدوودد1782()ص!الإجمالى

سنوئِاه/ه5016بنطديهَكانالندلوفللىالالَحادفىالمالرألستراكمملَوللدط

أرياعنالث!هَربماأونصفأمنأكلؤَلحقىَكدأنهواستنلَجعام،83لمدهَ

المواردمنمثزايدةمونباسلَبعادداسلِهآلهبعمللِالَاالمحثَىاللللوفلِلَىالنمو

23(.)صالاقلَصاد"منالإفلَاجلِهَ

هىالأهريكيهَ،المركزيهَالمخابرا!أوالسوفيتىالاتحادمنالمقدمةالإحصاءات)*(

رفضايكفىفل!لذا؟القومىالدخللصلملَويالَاولكنالنعو؟لمحعدلاتلَيْسَ!تمَديرات

(،الجانبين)علىالباردةالحربلعقللِةملَحيزةكمنتجاتببلمطاطةالإحصاءاتهذه

فالتحيبنالنمو؟معدلتقديراتمنيغيرلاالأرقامفىالمستمرأعلىإلىوالطَحيز

1(.91)5نوردهاوسوليامطرحهااللقطةهذه.بذلكللقيامعامكلصَزايذاسيكوق
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الئلوكلىالالَحادفىالنموتموذجبلِنمتلَظفااخللافًاالأركَامهذهتيلِن

الأهرلِكلِةالملَحدهالوْلالِالَافىوالنمو،العواملمدْخَلاننموعلىكللِهَالالَائم

للنمونلَيجةالنمؤمعظمفيهالِكوناللىالأخرىالغربلِهالدلِممراطلِةوالبلاد-

لفايقدمذلكومع.اللَكنولوجىِاللقدمإلىلِعزىوالذىالعواصلإنلَاجلِهَفى

إضافيهْمراجعا!491)كووجمانوآخرون1(101549)129لِافجالولِن

البلادفىالنموفىنمطالنَللجلللدهلنَلهَ-تدعوشواهدولِقدهون.العمللهذا

الالجادفىالنمولِلنمبهوالذى)حأث!(،آسيالنلرقفىالجدلِدهَالصتاعلِهَ

إلىألِضَالِرجعالبكهذهفىالعادىغلِرالتموهذا.السابىَاللللوفلِلى

لَخصفِصوإعادهَ،المالرألل!لَراكمأجلمنالمواردلَعبئهَعلىمقدرت!

وبمجردإنلَاجلِة..أكلَزاللللَخداماتإلىإنلاجلِهَ"أكلاللللخدامالأمنالمدخال!

فخأالإلحاجلةعوامللإجمالمىالنموفعدلالأفإنلالك؟النمومصادرانلهاء

وضحهاأنذلكومقى-لَمامًااعادلهَ"1أنهاعلىاللحليلفىلَبدوالجد،لَلك

.أخرىغربلِهَدولخليراتيهِمولَأمانطاقفىخد

الغحللنجملِعالفالَىئبووالدى-الدللوفئِى!النموعنالنَانلِةوالثطه

لراجع)8791(أوفروينالوقلَما.مرورمعلَر)جعالنموأنْهو-عللِها

2054/5إلى55911،1185الثزهخل!ه/ه704مناللوفىالنمومعدلات

وذلكا.079110089الثنرةفىهلمه103وإلى6591،0891!الفدزةفى

ابثرهَفيه/ه303ينبةنمؤاحقثَتاللَبىالأمريكيةالمنَحدهَالولالِالَامعمقارئةَ

0178(.)ص751.18591!افترهَفىه/ْسو55911089،1

حدإلىملوكاللكلرلِنبداوورالنراجع،فىالسوفلِلَىالتمواسلَمرودد

التسبىالإسفامفإنأُوفر؟ذكرهلماووكااللَضانينلِالَأ.أواخرفىكبلِر

وأصبح،الحرببعدمافلرهفىه/ه08ْإلىالنموفىالإنلَاجلمدخال!

صارلمحاعثْماذلك،لبعدوما"لم191عامهنالثمولهذاالوحئدالمكونْ

()4911فلانعر-اللعلرلىحاولوكدلَراجعئَا،حلَىأوكللِهَراكدةالإنلَاجلِهَ

كَصصإحدىهىبها؟يدلوقالَىالعامةواقيهلهَاللَراجع.هداضدِحلر
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للَن!رهوالذىالسوفلللهالجمهوريالَأاتحادفىلَفاقم!اللىالمكلفالنمؤحدود

الذىانرئيلللىواللللؤال.والعمالةالم!رأسبلِنللإحل!سالمثخفضةالمرونهَ

للعواهلالكليهَلالبهتاجلِهالسالتالنموكانإذاعماهوالإطار،هذافىلِلَبقى

الأداء-فىالمأساوىالهبوطلمحفسرالذىالم!،رأسعلىالعائدفىالهبوط%م

+ْلللمهَماوهو:رسوخاأكبربدرجهَأشاسىلللؤالهناكولكق.0791عامبعد

يرى؟المكثفالنموهذامنحدَّتالَىالسوفلِلىالاتحادفىالنموعمليه

راكمواقدالسوفللَمابأنالحقلِقهَإلىلِرجعذلكأن)4991(وفلِلنَلراللنرلى

لَبىجدلاكانلأفمنلأ:-الرأسماللِةاللببلعمنعريضئا()وليلل!ضلِقًامحورً)

مادىمالرأسأو.معلوماتأولَوزيعولارلِاديهَروحأولَسولِقهمهارالا

هىالضخفضهَ،الموونهَأللدبابأحدأنأوفرولِوضحالمعلومالأمنكلَنِف

للجعلمالئمهبطريثَهَلعمللاالمخمعالأهذهملرفىواللملِلأالأبحاتأن

للعماله.أفضلبدلِلاالملرأس

كلَنِؤالَثَدملاأنهاهىالملنوعهَ،المناهـجهثتهملرمعالعامهَوالملنَلكلة

النمومصادرعؤلفىفلِفلِثالنموحسالأمقاربهَمنهـجأمااللَفللنلِرمن

السوفلِتىالاتحادفىالنموبنمطلَخبىنااللَىالعامهَوالقصة.التراجعأو

للمدخلات،المكثفالنموعلىلَقوم)التىالأخرىالسلطويهَوالمجلَمعالا

هذافىالهاههالإسهامالَاأحدهىاللكتولوجى(اللثدمعلىلثوممماأكلَز

النمول!يهالمدخالدمنكللواأنووغمومحدود.إللطهامولكنهالصدد؟

الأكثرالنمو،لعملية11المدخالت11منكلنَرافإنبطبيعتهاللثاسكابلهَغير

رها،ولصالملكيهحقو!وطييعه،السلِاللطىِالقوارالَخاذئمط:ملرأهفيه،

إطارفىتظهرلاأنهاكصاكفا،.تقديرهايصعبالتنظلِمي،البنلِهفىوالتخِر

1(البواكَى11فىالتكنولوجىاللَقدممعلُدفنيلفقط؟.النموحسابات

11Residualا)-،(.ا

لاغِرها؟أوإنلاجيهأ!ادالهَفىمعر!!هَغلِرلملَخلرالَاإحصائىمصطدحالباكى"11)*(

)الملَرجم(مردودها.يعرف
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البابلمحىلَمِغرضَالذىلال!لَصادالملَعددهَالمقاوبالَاإلىلحولناماوإذا

الانهياريفسرأنبسهولهَلِمكن)بالأوامر(،الموتجَهابخموذجأننجد،السادس

أنلِعنىالأوامرنموذجفإنحرفليا؟إليهوبالنظر.فلِتيالللمولالثحادالكامل

لِستطعلمأنه:بمعنى!ذلكعنمبكزالِنهارأنعليهكانالسوفلِلَىالالَحاد

وحلَىالعلنَلولِنيالَامناسلَمرالذىملوسطْالنمومنأعلىتمطالِشرحأق

اقتصادمذ!جبذلكلنَلبيههمشَكطروتفسر.الماضىالثرنمنالخملللينلِات

النهب)اقتصادالكلبيلَوقراطىوالموذج.النظاملأعمالعامكشرحالظل"11

الدخلتوزلِعإعادهَلعمليهَالهائلالئأتنِرإلىالإشارةفىدكَةأكتزوالللعركَهَ(

كانلاواللَوزيعاللَأهلِلإعادهَفعمليهَذلكومعاللنليوعلِهَ؟الاقلَصماديالَأفى

الكلبيلَوكراطىِ.النموذجلهايلَعرضلمواللَى،واسعةعمليةأنهاعلىلَبدو

حقاكانوا-الكليبلَوكَراطلِلِنفإن؟النموذجهذالَأملناما.إذاأخرىناحلِهَومن

النظامجعلالذىفماالخزب(،)صفوهَوأعوانهالحاكمهم-ببساطهَ

مصدركانماذا؟الأخرىالكللِبلَوقوا!هَالنظممنأطولمدهَلِبقىالسوفلِلَى

الأحزابعادتلماذاالنَورةوبعدفلِها؟المانَعكوكغيرألِدلِولوجلِلَهاوجاههَ

هلالشركية؟أوووبافىمكانكلفىالسلطهَإلىإصالثحها!)بعداللنَعيوعلِة

لُص!حكلِفكثتلك؟الأمسركانوإذاكَراطيهَ؟الكللِبلَوأعضاؤهاأص!ح

السابقوناخلَاراللىالمصداكِهَهذهبملَلذلكلِفعلونوكيفالكللتوقراطيين؟

بدرجةحرهَانتخابالَافىأحزابهمأحلومنْأجلهاهنلِصوتواأنضحاياها،

)الجيلضحاياهمأكبرأنهمالمفتزضمنالذيقهؤلاءأصبحْولماذاصعقولة؟

مؤيديهم؟أقوىهملِكونواأن!القديم

عمللأسلوبعامكتعليلمعلِبهالتوضليحالَماهذهم!كللَيثولذا

مهمهَ.ثاكبهنظرهعلىلِحَوئمنهاكلاًقإقذلكومعالشيوعثِة.الافلُضاللات
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النظامحقائىَكلوسَلَ!لرحمغا،جميعالدمجهاأنجدلِدهجلدهَلنظولِهَولِمكن

والثالتَالنَانىالفصلفىالمؤلفولِثنوألِضًا.الفصلهذافىنوْكدقًالذى

مامنطثاهناكوأنومركزابخظر،واجههلِفلَرضينموذجالأمور،هذهمن

البلِروقراطيهَ.المؤلسمالَابمنطقشبيههنطىوهواللثليوعلِة،لالطلَصاديالَا

لسلللِلِسلإمكانلهْهوالإنتأجنظملاسلعمالابخثدىالإلغاءمنلملغرضوأن

.نظامأىلِشبهابخظاملِصنحالاكَلصلادفىالسلِاسىوباللحبمالافلَصلاد.

المقالِضهَ.خلكلمنولكنبالأوامو؟باللَوجهأساسًالِجرىلابلِروكَراطى

اللنَطلِوعيهَفىالادلالَاأن!الحرالسولَىواقلَصادالنظابمهذابينوالفرق

الملكيهَخقو!أساسعلىالثَائمنالالانومنبدلأ،للحزبالولاءليللاندها

كللِةمزَّ!همركؤلِهَبكيوبعلئلِحدوىالنظامكانفقدذلكومعوالنثَؤد؟

منلَجغلِرأوخاطئنوعمنولاءعالطالَأإلىالملِلوهىحل،أىعلى

النالىالفصلويشرحالثَمهَ.منالتحكموأضعفالنظامأعا!اماوهو

يوضحوالمنتجهَهوغلِرالمنلَجهَمراحلهمنكلفىْالنظامعملطريقهَ

واحدنموذجمنلَتولدأنالمراحله2.هذمنلكللمحمكنكلِفالنالثَ:الفصل

عىِ.الشبللنظام

والرشاوىالندَصانوحالاتالريع2-

النثَصاق،لحالالَابسيطالَفسلِزاالمؤلفاكلَرحاللدلادسالبابفى

كاتتاللَىلالكالخصوصوجهوعلى-السابىَالسوفلِلَىالاتحادفْى.والرلِع

أوجدالنثصانخالالَأححلقخلسومن.للحزبابولاءلبناءمملَازهَأداهَ

)التىوهكذا.واللثلقىَوالوظائفوالخدمالأالسلعدلِمهبلِناحضلَالفاالحؤب

والخدمالَا،السلعللكلمل!لُدفَعكانالذىالوسمىالثمنوبينتُوَزَّيُع(كَالا
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اسلَطاعقها،المعروض!لِفولَىكانوالخدماتالسلعهذهعلىالطلبولأن

وكانتلها.النثَدىالسعرعلىعال!وهَسيالللئاسعرًايسلَخرجأنالحؤب

الولاءفىالاللللَثمارمقابلوالخدماتللسلعالمقننلَوزلِعهاهىالطولَىإحدى

لالطلَصلاديالَاالأسالللىنموذجنافىوصفناهالذىالنظام.وهولها.الملَلثِنبين

وَصُوِّرألبابهذافىذكروكما.السادسالبابفىالموضحهَالأوحَوقرأطية

حالالاقإن(؟العنصرىالفصلنظامعن)8-5.الدثَدكلأو)6-أ(الشكلقى

لمكنعلاوهَلَضمنكانلَاالعملسويَمافىالوظائفحصصولحديدالنقصان

،الانضباطوكصور،اللَهرلِبلِئدملالغلن!وكان،العئنلردعاستخثامها

السلوكألنَمكالمنلنَعكلأىأوDrunkennessالبلِّنوالسُكْرالولاء،وعدم

الم!امملر:الندوفيلْي،للنظامأخرئوسماتالحزلب.ضكلهايوافىَلااللَى

ولخيفهلَخدمكانلَااللَىو4991(،فرلِرويتحللِلها)لمحامالالخابلِهَوالحملات

خلرمن-منالث-الولاءأكنَرعرضواالذينفهؤلاء.المتقبملِن"تصفلِهَ"

كانلَاالمكافأهوهذهمكافأه.علىالحصولفىالح!لهمكان-إنلَاجيهَجهود

فىنوكَدنَد!الىالسمعهنماذجفىخلِّلَتْدماللَىالنموولملمكاقاَلَااؤلِهمو

لاسلَمرارالحاليهَالقلِمهَالولاء.بجعللُتنتفهىوالنالث؟.ابخَالىالبابلِن

اليحزب.غانَ!منالمحخملةالمكاسبمبنالمكافأهَْأكير

النملعف!النقصأوجهلنَموحفىَثقلللهذجالنمواللدلخداميمكنكما

الدثمكل،هذافى"الدلللعةولألىْإ؟ْ)9-أالشكلفىيُرىكماالاستهجكيهَ،

فهؤلإء)!(.الرسمىسعرهاالحدلهَ)6+غ(كمهالَلجاوزلَوزلعهائِثنَنواللَى

ددللاوى)ردعا(عطالِالْىْدكئديؤالرسمىيئدعرهاالسلععلىلِحصلولىْالذلن

لَوزلعْالسلعذلكبعدثملَلك،النثَصانأوجهوبخلى3َ.المظللهَالمساحهَ

يمكنقولِهَاكصبادلِةرافعهَتخلىمهَالحكووكانلَأ،للنظامالولاءمقابل

بأهدافها.ا!تزاملفرضاللللَخدامها

903



السوفيلَلِةالصناعةفىالنقصانوأوجه)الرلِح(ل!اياا(-9)شكل!

!!ألسعر

+!!ه

----بهيرص!ىصممير-!!"--

ءا.!لميه
ألكمطَ-.،.

المقلنةالمحملِهكاهع+ه؟ل!

لحدىالإلِواد)كا!ث!ا

تثنلِنئالِخلىَأنللاوتوكَراطىيمكنكيفلِلنَلرحالنموذجهذاْإنَّ

لحالالَأآخرلُفطللِر!هناكوالخدمالأ.والسلعالوظائففىللنقصمان

حالالَا!ططر)2991(،طلنَلنىرولرت-شللِفوأندرلِاوضعه،النقصان

الموكؤلهَ.السيطرهفىالقصوروهى-مضادهلظاهرهَكعوض،النقصان

علىلللحصوافقصاقحمالالاالمحؤسسالَمامثلِرويخلق،نموذجهموفى

الوزاوةفىاليلِروكَبراطلِلِنأن:الباحنَانولِقثرض،الصدطهلكلنمنالردنَعاوى

كَدرأقصىللَحقلِىَالمحليينالمديرينمعلِتواطئونبالإلثعرافئومالتى

923(.)صالذولهَوخزانةالمستهلكلِن،من:كلاحسابعلىلمكاسبهم

المحكومهَآليالَأأنفكرةمعيلَساوىالافتراضهذافإنلافتراضاتنا؟ووفقًما

لَو!قت.قد،المنلنَلآتومدلِوىالملنَلرفهَالوزارالَافىالموظفينعلىللسلِطرهَ

والمؤسسالَاللوزارالَافيمكنرئاسيه،قلِودلأىلخضعؤنلاأتهموبما

لللأنَلِرالنظامسلطهَيوض!حالنموذجهذافإنلذاآخر؟هدفعنلبحتَأن
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سلطةهنبدلاًالبلِروثواطيهَسلطهَهناويصور،الأسواقعملفى

السوفلِلَلهَالمؤلسلهَ-فىنفكرلكى؟مفلِدةبطبىلِمهَالنموذجولمثتاالدكلالور.

كبلِرهَ-بذرجهَ-ابسياسىالجهارْفثَدْعندهااضمحلكهامرحلةتهاية!ى

فيلنَلنى،-لنَطلِفرنموذجالفصلهذاباقىولِلنَلرحالبيروقواطلِهَ.علىسلطلَه

لِمك!السوفيتىللنظامالبديلتلِنالنظرلِتلِ!هاتينأنكيفالثالثالفصلولِبين

واحد.نموذجفىدمجهما

فإنولذلكموكزيًا؟السلعأدلععارلَتقرركدسننىشللِفو-نموذجوفبى

السعرعلىلِسلِطرونلاالمنواطئلِنبالوؤاوةوالمحشرفلِنالمتلفَماَلَأمدلِرى

حل-أىللمكنون-علىأنهمإلاالللللع؟هذهبهتبأعأنيمكنالذىالرسمى

)الذى)9-ا(الشكلفىاللفن.هذاعتدالكصهَْالمباعةمجلىالسلِطرةمِنْ

فإن243(؟ص3،دنَدكل2991فلِدتَلدى،-شللِفرنموذجمناسثخلص

طردىَعنتُعطَىللمللللَهلكينالسلعوكَلِمةه،الرمزلهلِعطىالربلعمىالسعر

cالمنحنى (Q) Dلنَعليقو-ولِثرض.العادىالطلبصحنىيكافئوالذى

الحدىالعائدمنحنىهو)"(ولا\أفإنلذاكمحتكر،لَعملا!لناعةأنفلِلنَلنى

الملَواطئلِنالحكوميةالمنلنَلأهَومديرىالرسميينالموظفلِن)أىللمحلَكر

لهذهوفقاالحكوميةللمنلنَلأهاللنَعاذةوالطيعهَواحدإ.ككيانيعملونوالذين

الحكوهلِة،للمندنَ!مأهَالأساسلِهالنقطهَنفهمولمحىاللَكلفه؟منحنىهىالظروف

لا-بالفعل-فهىللمواؤنهَ،هلث!كيدضكللِهاالمنشأهَأنالمؤلفيفلَرض

ولابدفعها،الدولهتقوماللَىمداخالدهابلَكلفهلِتعلقفيماتقلىَألْىإلىتحلَاج

الخسائروكلالدولهَ،إلىلَحوكالأرياحكللأنبأرياحها؟ألضئالهعَ

الذىالمنشأةمدلِرنظروجههَ-منالافلَراضالَا،لهذهووكا.الدولهتعوِّضها

فى-هىالمنلنَمأةلَكاليففإناللنَلشضيهَ؟مكاسبهمنلمحدرأكبرلْحقيوَايريد

واللَى،رلنَلوهَالمؤلسطَلَقاضلَاماإذالأنهلماذا؟!رسميهَادالَماابين-الحقلِقهَْ

،إ!)"(أإ"-الرسمىوسعرهاللمللللَهلكينالسلعهكيمةبينالفرياهى

والسعر)للفائض(،3المدللاحةفىالمحصلهَالوشاوىمبلخإجمالىفإن
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)!+9(.ةالردتَسكنِمةإليهمضافًاالوددممىسعرهامعلِدساوىللدلللعهَالإجمالى

منحتىكدعنابخظربصزف،الرشاوىمنمزيدتحصيلفىوالعائىَ

المتشآلَاتلالثَىفمهماالسببوليذا!.المننلأةسعربالالىهو)5(5،الطلب

-المنلنلأهفىللمسئولينولنِلللتلكولة؟صلكفهى)"!(رللعمهإلِرادالامن

الإجمالىالمقدارمنلَقلللأنهاالمنلنلأه؟لمدلِرىلَكلفهَ"بالَالىوهى

إجملىهىالمندنَدأةلَ!اللِفإجمالىفإنلذالَحصمليكا؟يمكنالرَحأىللرفَداو

الرسمىالسعروهو9،هىالمتشأهلإنلافيالحدلِةاللَكك4فإقوبهذاْإلِرادالَها،

يجعلعلها(قحصلالدىالزشاوى.إأوياحهاالمتنعأهَلَعؤَضلنلكلإقتاجهإ؟

فىل!النقطةلَعرضهكما!(،أوأالحديهَاللَكلفهَمعلِلَلع!ماوىالحدْظالإلِراد

)9-01(.الدثدل

حريهَللمندنَمأةقِهالَكونالثَىْوهىالموذج،لهذاخاصهحالهَهناك

سعزاالنلركهَستضعالحالةهذهوقىإنتاجها.ضللوىوأيضئاأسعمارهالحديد

لإنَاجها.الإيرادفنقدوأثصىببنماطهلِتحقىَولللوفصفزأ(،)يساوى

يثطعالىالنثططَإلىالإثلَاجؤسثوسعصفرًا(،لنلاوىالحدئالإيواد)خِت

الرلنَنوهَسعرعتدهايكوقواللَىالأفثي،المحورالحدلمحاالإلِرادمتخىقِا

ابخقطط.هذهأعلى)"("لالإجمالةهـالقلِمهَ

تطيقهيمكنإذقتة؟الللدوللمنلنمأهَنظولِهَمجودللن!ابخموذجهذا

الخاصهَالمنانلآتمدلرىعلىوبالفعلعامهَ،لمنلنَمأهَهـلِرأىعلىآلضًا--

إذا:كملسلوملاطفاالنموذجنولِكوألِضثا.

المنلنَعأهَ.إلاجكميةلَحثفيْفى-الحريةبعض!ْالأفرادللمديوينكانأ-

أكثرالمدلِرينلهؤلاءكتنِزا-الوشاوىتعننى-يةالحثعلتكاتَا2-

للفنلنلأة،الرسميهللايرادالايالنسبهَلَعلههما

علىوالحصولألفاديها،لئللطيعو!أتهملدرجهَهشهًالركَايةكالْلَأ3ْ-

هالرشاوى
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الخاصة،المنلنالأةلمدلِربابخسبهَحلَىأنهإلىالنَلانَهالشووط50ْهذولشر

بأنإغراؤهلِمكن،المائهفىمائهَبنلل!لبهمالكهالِديرهالااللىالمنشأةوهى

إذاالحقلِقهَ؟وفىردنَماوى.علىللحصولالسلعفىالنمَصانمننوعًالخلق

مديرىعلىالرقالهَمنأكَل!انخاصةالمنلنَلاَلالمديوىالمراقبهَدرجهَكاتلَا

الحصولفىينخرطواأنأكبوبدرجهَالمحلَملمنفيبدو،العاهةالمؤشممات

بالنسبهَأنهإلاا؟اعليههىماالأخريْعلىالعواملبقاءمعالرلنَلاوى،على

هىاللَكلفةودالكالردفَموهَ،علىللحصؤلإضافيهَلَكلفة!كون،الخاصةللمنشاة

أنهاالواض!حمناللَكلفههذةاللنَدركة.إفلاطل!علىالعمللهذاالمحلملاللَألَيو

أكثرالم!ازنهَكَلِودولَكونهثمالنَدة".أكلَز11المواؤنهَثلِودكانلَا.إذاأصغر

لذالمافا؟الخاصهَالمن!نَلآلَافىشدهَوأكلزالاشَلَراكلِهَ،المنلنَماَلَافىهلنَماشه

هذاأنيلَضمن-هلنَطَالموازنهلمجودكونحالة-الرابعالشرطفهذا

العامهَ،المندنَيآت.علىمتهالالثَدلراكلِه،المنشاَلَأعلىأكدزينطبىالنموذج

الخاصهَ.المنشاَتعلىمنهأكتزالعامهالمندنَعآتعلىوينطبق

اللَنظلِمثظرلمحهعلىلَطنيِمهاهوالنظرلة.هذهللَوسيعالطرقإ!حدىْ

lation!لمre،منظمىأنبافلَواضهنا،الاحلَمالهذابعرضالمؤلفويقوم

فىذلكعلىكَادرونو!الرلنَلاوى،علىبالحصولأيضئالِهتمونالمنلنَلاَلَا

المدلِزبين"اللام)اللواطؤكلنَمنىلنَدللفووصفهاللىالفسادانلَشاوحالالَا

الولنَلاوىهذهتحصيليمكنهماللؤائحواضعىأنوالفرقاعللِه(.يلن!موفومن

نفلدله،وبالمنطىَمنها.كتيو-بإنتاجوليلس،اللوائحمنااالالمنتنَتاءالَا11بمنح

لجمعالسلعفىالنقصانحالالَأسيخلثَونوالخدمال!السلعمنلَجىأنلِقلَوح

ويعنى-فوائضها(111سلِنلَجوناللوافحواضعىأنلِتضمنوذلكالردنَداوى،

اللوائح،كملِإَؤادلَاكلماأنهببساطهَ.وللمطبب".اللوائحفىالمخالاة11بهذا

منها.يالالنمللتاءممابلأسلخراجهالِمكناللىةالرلنَلوقلِمةزادلا
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نقصانلحالالَابدلِللِننموذجينلناولكَدالقسمهذافإن؟لذلكللخيصئا

الوظائفمافىالنثَصاقالحكومهَخلقفالأول-النموذجففى؟والخدماتالللعلع

خلىَالنانىالنموذجوقى.الللللِاسيالولاءمدَابلبلَوزيعهاوقاملَأوالللللع،

كلاودضموِّرالبرشاوى.علىللحصولالنثصانحالاتالمنشاَلَأمثلِرو

الاقلَصاد؟علآليهعلىلالَثوهافىالأولَثواطيهالحكوماتسلطهَالنموذجلِن

السياسيهَ،القيادةأهدافللَعزلِؤالطرلِثهَبهذهتصوفوا.الأولالئمودْجففى

النالثالفصلولسلَخثمال!يروكراطلِهَ.أهدافللَعزيزالثاتىا!وذجوفى

لَحدلأ.النلَائجهذهمنأىلتحدلِدالبيروقراطلِهنظولِهَ

بيروفر)طىكنظامألسوفيلىالنظام3-

r-:عاممدخلىأ

أخوى(لثمموللِهَبمجلَمعات)مقارنةْالسوفلِتىللنظامالمميزهَالللنمهإن

لَنظلِمهوكانواحدبيروقراطىجهاؤخل!منيُنَطمك!نفيهالإنتاجأنهو

الملكلِهإلغاءأملتاللَىاللتَطيوعنه،لاللدلِولوجلهلخضعكبلِرحدإلى

وكان،المنشآتهذهلإدارهَووكالئههمالرألللماليينوجودوبدونالخاصهَ،

هو،اختيارهلَمالذىالحلوكان.العفلبهذاللمَيامأخرىهنشأهإنلنَلاءلِجب

بواسطهَالإداوهالممارسهَ،ناحيهَمنلِعنىوالذىالمركزىِ،اللَخطيطنظام

-شمالانس-جسكوفويخمنالجؤب.ْسلِطرهَحتعمالوبيروكراطىنجهاز

المثالىالهلِكلمفهومفنىألضئالِوجدكانالنظامأصلأن91()4لَسوكانوفا

أوائلفىالأمريكلِهفوردمصنانعفىملَبغاكانالذىالإنلَاجلنظام

الوكَتذلكفىوالكفاءهالنمومثطلبالَاوأ!الماض!لم،المرنفىالعشَولِتلِالَأ

الصتاعيهَالمؤسسهَكانلَا؟لذلكووفقًا،واللَخصصالحجماقتصادياتكالْت

وبالطرلِقة.المفهومهذامنلتستفلِدالضخاههَ"11مبدألَتبعالللموفلِتىالاتحادفى

كاتلَألألمحهاعادلِإَ؟غلِرابسوفلِلىالالَحادفىالمؤسطلاتكانلَانفطمها،

الأكلزالطرلِثههىكاتلماالفكرهَهذهأنهفلرضلِن،أخرىومرهَ-احلكارلِة

الإنلاج.لتتظيمكفاءهَ
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هوالسوقِتي،النظاملِعملكانكيفللَدثمالطرلْىإحدىأنذلكيتبع

لليروثَراطية.النماذجمنكنَلِرلِوجدولكنالبيروكراطلِهَ؟نظريهَاستخدام

نيسكانانويللِامنموذجوهو،نذلكالأملَلهأحدالاقلَصاديهَالنظريةفىويوجد

حجبممنكدرأكَصلىللحثلِىَللبلِووكَراطلِينالحافزعلىيركزالذى1(،719)

علىالوضعهذاإلىالنظرالأفضلفمنذلكومِع؟سلِطرلهمتحتالموازنهَ

ألاجلَماععلم)-(؟"ْففىأخرىأهاكنفىمتاقدندلَهنُوكتَ!وكما.خاصهحالةَأنه

الرسملِهَالبنل!هَأ!لِةعلىاقركيز-غالئا-لِبىضعالمنظمالَأونظرية

فلَبر)**(.ماكليابلكرهااللَىالكال!للعلِكيهالخطوطمعمتملثليهَللبيروقراطية

أحدهوبتوسعالاقلَصنادلِوناللللَخدمهالذىالأوامرلْموذْجقإنالحثَيقهَوفى

فكرطغلِانلَص!لِريمكنوثدللبلِروكراطلِهَ.فَلِبرىنموذجمنالملَغيرالَا

وهو-السوفلِلَىا!لِوعىللحزبالباوزالغربىالمؤرخأنبحثَلِقةفلِبر

كصاالبيووكَراطىالتموذفيرفضالضرورىمنأنهوجدشابيرو-للِؤتاود

جللِةوبطريثَةكانالنظامأنأساسعلىالسؤلمحلِلَي،الإتحادعلىمطبىَهو

إنه:)7191(لنَلابلِووصرحوكَد!طبر.عناهالذىبالمعنىبيوولمحراطىغير

اللَسلسلفىوالمعروفهَالمفووضهوالواجبمالأالحقوقذوىالموظفلنمنبدلاً

والكفاءه،اللَنافسمنبدلأالمحابأهَ،علىالللللطهَلَع!دالهرمىالوظيفى

هذهأبدًالغبولمالولاء.هىللوظلِفةالأساسلِهَالمؤهال!أصبحلَاوبذلك

آللهَعن-السوفلِلَىالالمححادلاريخمواحلمنصرحلهَأىفىالمملِزةالسمهَ

62(.س)صااالحزب

)منَلالأخوىالأعملكلَنِر،منفىالمؤلفناقلث!فقد؟ذلكومع

"أ829،وينتروب،3991وينلَروب-وماكى،8211ولتِلَرولأ-برلِلَون

التىالبِووكواطيالَأمَنكلللاًا(،أ6A،برلِلَون-ولِثلَروب7991،

انظر،البيرودراطيللسلوكأحْرىا!لَصادلهومقارنجالَاأكتَرتفاصيلعلىلالطلاع)،!ْ

لليئروقراطية.الأقضعاديةلفماذجا!1719-المؤلفبهقامالذئالص!صح

.(1)829وينتروبفىنوكنع!للبدروقراطيه،السدسيولوخهوالنماذجالمطمهنظولِهَ)د!!(
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الخاصةواللنَعركالافَلبو.نموذجيهالِنمادىاللىالطرلِثهبنفستلَصرف

ى،كلها-والحكومالَأوالالَحادالَاالحلللالنليهَوالأحرْابلحكوملِةواللئَلركالا

منبدلأوالمنافسهَ،اللباللمفهومباسلخدامأفضلفهمهالِمكنب!لروكراصالَأ

فإنالسو!لِهَ؟غيرالمباللةمنالأخرىالألللكل"وهل!الأوامر.نموذجاستخدام

ولكنه؟بالقانونمفروضلةملكلِةحقوهـاأساسعلىيثَوملاالبلِروثرا!ىالتبالل

الللعوفلِلَئلنظامبأنفالمالسحظهَلذلكالولاء،أوالعملشلاتأساسعلىلِقوم

ليسأنهتعنىلاالصارمهَفلِبرقواعدعلتىاعلمادهم!أكنَرالولاءعلىاعتمد

لَعملالنروقوإطلِالَامنوثاللِلفلك.منالنقلِضعلىولكنبلِروثَراطيا؟

ن!لك.أسبافياللَالى-ب(3-)9الفصلويبينلصارمهَ،القواعدأوبالأوامر

3-ب:شبكا!العمل

القواعدبأنالحقيقهمنلُلنَللًىَالبلِروكَراطيهَ،النظمفىاللَباللأهميهَإن

أنلذرجهَصارمهَ،أصلاهىلعاقديإَأووسملِهَبطرلِثَهتلحدداللَىواللوائح

حدإلىبالكفاءهتلَسمالرسملِهَ،.لنلهياكلهاوففَالَعملاللَىالبيروكواطلِالَأ

الشِطرة(،إنثَصالروتلِنيهَ.،الإجراءألَافىالوؤساءأهدافوسلَخر!بعلِد.

وعدمالإداوي،العبءفىوزلِادهَواللل!علطهَ،السيطرهَفىفمَدانهناكوسلِكون

عدَّهَدائفا--لِوجد؟محدودهَوالسلطهَ،الرسميهالقواعدولأقوهكذا.المرونة

أعظَميكفاءةالرؤشاءلَجماهمهامهملأداءاللابعلِنلحثْلوربهايمك!اللىطر!

يبذلواأنلِمكن.)ثا!فاللابصورنوبالثالىذلك(؟أجلمنسلِكافأوقأنهم)لعلمهم

لإنجازأكنَروابتكاوالَادكةأكنبرمعلوماتيقدمواوأن-إضافيةْجهوذا

كرلديه(،ْالعملرئلِلىأىكاا.اللابعلِنووئيس3والرئلِسوهكذا.العمل

أكبر،وموازنهَأكبر،وحوافزألملرع،ترقيةهلر-ذلكمقابليثَدمهأنلِمكن

كدواللَابع()الرئيسك!!،بلِنالمقالِضهَهذهملرإنوهكذا.السفروملِز.ات

ذلكمنوبدلأا.كفءامبادلهفهىالحالهَ؟لَلكوفىاللنَلركة،إتلاجلِهَمنلَزيد

)لَلنَمولِهبالتحايلمواردعلى.!صولالتواظؤالتابعونيحاولفقد
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منأوواللَخرلِبإ،الأعمالبجدولمثالث)اللَلاعباعوالخث(،المعلومات

درسوكد.العملفىواللباطوالاضطرابالَأملر:حبماعيهَ،أعمالخل!

سطىكالدركلِزأخوىنماذجوفى،السلوكمنالنوعيهَهذه1()719نثِسكأنلِن

الأخلِححرهَالحالالَاهذهوفىاللَنظلِمي.انسلوككفاءةعدمأوالأمراضعلم

نظروجههَمنكفاءهَذالْاتكونلنوالمقاصعالأالاتفاكلِالَاأنالواضصحفمن

المؤدسدلهَه

لَعاكدالالِلللتفهى؟ذلكغلِرأوبالكفاءهَلَلسمالاتفاكَلِاتأكانلَاوسواء

الآنجرالطرفيقومأناحتمليواجهالطرفينمنأئِافإنلذلكملؤمهَ؟

صطىالطلبهناككانثمومنضمنيًا،محتملبتعهداتهالنكثأنأوبخداعه

ألبرلَاافلَرضولمحد.أخرىفرهَلهاسئدفعالأطرافبأنالضصانالمحايعض

هىالتنظلِميهَ"العملالنَلبكالْااأوَاللَثهَ"11أنأ()928ْوينلَروب-بريلون

عنوألِفئاالآخرمعمنهملكلاللَابجنبوالللطهَتواكم!رأسماللِهأصول

أناكَلرحولمحد.يالَبادلوالسماحالفجوهَهذهلملءوالرؤساءاللَايعلِنطرلى

خلىَنَم،ومنللغلقَ،ال!ديلةالفرصعنبالتخلىتتراكمقدالأصولهذه

بديلهعمليه91()8سالمونوصفأوثدالمللللَقبللِة.العالفاتفىاستلَمار

onjecturesأonsواللَفتلِدالتخملِنعلىمبنلِهَ and refutat.ْ!ض

الاسَتماراتهذهمسلَوىبلِقصلةاشلَقاوَلمهىالتاليهَوالخطوهَ

صلةأن1(1869،)829ولِنلَروب-يويلَونافثرضوكُدألمنلنَعأهَ،وإنلاجية

صلةبينماالإنلَاجلِهَ؟لَعزيزإلىتميلوأسلِهَ()صلهَواللَابعالرئيسلننالتالهَ

بنشأهَالافلَراضهذاسمحوكَدإضنعافها.إلىلَملِلأفقلِة()صلةوالتابعاللَابع

ولك!ناللَثَهَ؟كياسالصسعبمنيكونوقدالمثارنهَ.النتاثجْاللللاكنهَمنعدد

اللَتظلِصى11اللهلِكلملَعددهَاتبجوبلِننظرلِةصملهلِانَللَىأنللموءيمكن

وعروض3"عءج"و"النالنَلظينوالمتابعهَ،،العملدورانمسلَولِالَما)منَالذ:

الملَغلِرالاهذهعرضأمكنماإذاوالإتلَاجلِهَوهكثتا(الوظلِفة...فىالترثى

لهَ.ضبىيطرقوالأفقهالرأشةالنةلَراكم.أجلمنافز.الصعلىلللَأتنِر
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الرأسلِة،الثَثهَزلِادهإلىالوظيفىالتوقىإمكانيالافىالزلِادهَلَؤدىفمثلأ:

منلزيدالمنلن!دأةمنلَجالَ!علىالطلبفىوالزلِادهَهالأفقيةاللَثَةولَقللِل

بلِنالجابلِهَبعلاقةلِلَنبأالنموذجفإننَمومنالمنلنَلأة،داخلالترقىعروض

هحذايمدنالذاحاليها.ألأخرى"علىالعوامل11بقاءمع،والإنتاجيةالطلب

لالبهتاجيه.أكاس!أالدورىالمهنىللسلوكبسلِطبلنَلرحالنموذج

لنَلبكاتوصودعنبلنَمواهد)3911(وينلَروب-ماكيبىأمدناوثد

بهذاونعنىباركنسوق".القانونالَأييذاوذلكوأهملِلَها؟البيروكَراطيهَالعمل

الذىنفسهالوق!فىلِتولملع)كلد(للمؤلسمةالإدارىالمكؤَنأنملاحظه

)ط(.المبالنلرهَعماللَهاكَوهَولَتناثصذالَهاالمجطلثَمأهفلِهلَلَثَلص

مضحوبةالأفثَيةالعمللنَلبكاتوجودعنبلدهيطدليلهووالثَانون

عددفىاللَخفلِضأقلثرجةالكفايهَ،فيهبماكبيرهَالمنلنلأةأنبافلَراض

تتثلضعندماوبالتالىالأقدملِه؟مل!رسميةلمعاللروففايُعْملالموظفين

رؤسائهممعالرأللنيةالعمللنَلبكةفى!الذيناللَابعونلمحميطالبالمنلثعأهَ،

نهالَط-توفيرهالِمكنالحماية"11وهذههْالخدمةمنالفصلمنحمالِلَهم

يمكنلاواللَى!administratorإشوأفىأمديرأعلىمناصلأإلىبترقيلَهم

فىالرؤساءويرغبالحمالِة،بهذهيطالبود!التابعينولأنمنها؟فصلهم

مكافأةفىوسمعتهمعملهملشبكالَاالم!رأسثلِمهَلِحموا)لكىلَوفلِرها

فلِطلَئتاقصالذىالودفى-نفس،)كهـ(فىزيادهلكونالنليجهَفإنالولاء("

ؤلَفللللِرهالقانونمبنكلا)3991(ولِنلَرولا-ماكيىاخلَبروكدأ.)لأ

فىالصلبصناعهالمحنشَآت-منمخدالفلَينمجموعثينعلىالمذكور

بهئِعملالقانوقأنووحدكندا.فىالتعليمونظامألأمريكيهَ،المقحدةالولالِات

النقصانأنلِبلِّتاأناللللَطاعا(،الصلب)صناعهَحالهَففى؟الحالَلِنكللَافى

منظورن!هَوهى-11لمافا"معماصرينكانا)هـء2(فىوالؤلِادة)مأ(فى

هحئملآخررمنظرلأىوليلل!؟باركنئلونلمحانون،وينتروب-برلِتون

ازنة.الموبت!يلَعلق
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إحدىسهاَل!الملنَال:سبلِلعلىالللابى،اللمعو!لَىالالَحادوفى

الأصبلىالالللموهو)النومنكالتهورا(.الملثفينبلناللَفهَحالاتنموالمنلنَلآلأ

علليهمئِعلَمدالذينالحؤبأعضاءائم""!ولوصفأسالمئاابلَكرالذى

سلِطرةلَحلَماالحلِاةمجالالأدثمتىفىالوظائفلملءلَمافاوالملا!ئمين

والناشرلِن،واللَجاره،الضناعهفىوالمدلرلن،الحكومةوهوظفىا!زب،

وقدوهكذا....المدارسونظارالاتحادالا،وثَادةوالقضاهَ،الجلِلنَ!،وصباط

الاهلَيازالَاإلىالوصوللهملَلِسرالذلِنأولككلللِصفالالللملْوسَّع

الخاصهَ،المسلدنَدفلِالَمامل!:السوفلِطَى،الثظامفىمتوفرهكانلَااللَىالخاصه

وهكذا،..والدفَدقىَمنها،الأيختبيهَالدمعلعشَراءيمكنالدىالخاصهَوالمحال!

إلىْبعضنابعضهملَحابىالملَثفه()الطبمهَالنومنكالثورامثَايضالَأوأصبحلَأ

يمكنبلِنهمالتبادلاتمنوكتيرفغلثَهَ.زمرةشكلتالجماعالَاهذهأندرجهَْ

ا.بالكفاءهَاتتسمالا1وتبادلاتفندادبأنهاتوصفأن

3-ج:المنافسة

ولِنلرولا!،.-برلِحَوننموذجفىْعللِهؤكِّزَتمالذىالآخرالمبدأكان

الللبلوكفىإهمالاًالأكنَرالجانبوهوالبيروقز)طي،التتافسهو

فىالمنافلدلهفإنعامة.وبصفهَللبيووكَراطلِة.الأواموتماذحفىالبلروكَراطى

.أجلمنالحكوميهَالهلِئاتبلِنمنافسهَفهتاكضكدلِدة،ألنلكالاتلخذالنظملالك.

الوظائف،أجلهنالبيروقراطلِلِنبلِنمثافسهَوألِضئاالموارد،علىالحصول

هذهأوجهمنوكلَيرالبيروقراظلِة.العملدنَمبكالَافىالعضويهَأجلومن

أوسيالللاتأومبادرالَأأوجدلِدة،بأفكارالمجىءلثَلكللِلَخذالمنافللطْ

السصالعملمنافسالَاطخيأئا-لِلللمىماأوجديدهَ،ملشروعا!

.Entrepreneurshipالريال!لِهأو.()االدنَدومبلِودوية11

لثَعومبيلَرجوزيفمااللنَلفلِرالأمريكى-النمساوىالافتصادىإلىنحسبهْ)!(

S chump eterجم!الملَر)ه.ل
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يتلاولسوفالبلِرولمحراطيه،النكلقىالمنافسهَأهميهَنف!ولكى

فىأنهلَذكرهع.أخرىمرهَالردنَدوةعنفلِدنَعنى.-دثَدلطفردحلدلالمؤ!

المخلصةالوؤارالَاْفىوالبلِروقراطلِونالمنشآلَهمدلِوويلَواطأنموذجهم

النموذجهذاولمجرضالولنَماوى.منقدرأضنىللَحصلِلبالإشَرافا؟

)وإلابعضفابعضهممعلِلَنافسونلاوألييروكراطلِلِنالمديرينأن-ضمنئِا-

ذلكومعينضماعل(؟دعدوفالردنَعاوىخل!منعللِهلِحصلونالذىالريعفإن

قدؤايمل!الذى،السوفييالإنتاجنظام-بالكاد-يصفالافتراضهذافإن

الدنَدرسهَللفنافسةوالمكان(التاليالبابفىوُصِفَ)كمالَارلِخهمنكبيرًا

فىبمالَصاحبها،النَىالخاصةوللفيؤالَاْ،المهمةالإداويهَللوظائفبالنللمبهَ

وميزالأخاصنه،ومسلَلنَعفيالَه،وهداوس،خاصةهتاجرإلىالوصولذلك

لِواجهالسوفلِلىالمثلِركانؤهكذا....،وسائىَدلللارهَفىوالحىَال!ر،

المؤلسلمالَطمديرىمنولكنتابعلِه،منفقطليلل!وظلِفلَه؟أجلمنمنافسة

الوقابهَملَابعةفلِهاللَعطلالَىالحالالَافىأنه-حلَىذلكيلَبعألِضًا.الأخوى

كما-الملنَلروعوهدلِوالوؤيربلِنلَواطؤفلِهالِوجدوالتىالمدلِوين،على

حصلواكَدهناكالمديرلِنإن:نثَولأن.يكفىلافهذافلِلنَبنى،-شللِفوافلَرض

الصناعهَبكن-فلِدنَدنىدنَعللِفرلَوازنإفيْإذالحؤدا.حدلدالاعلىعطاياعلى

ط!لئسخاصهَ،حالهَلمل!العطالِاكلالمدلِوونفلِهلِلالثَىالذىالسوفيلَية

أنالضرورىمنفلِهايكونالنىلالك-ألِضئا-ولكنإلحالتلِن؟هالَينفى

لَواطئوا!لكنبعضئا؟بعضهممعيتنافسوالمالمؤلسمالَأمدلِوىبأننُللللَم

شَبكالَاعلىمبنلهَبعضئابعضهممعالَفالمحالَأ.عقث!واآخربمعنىما،بطرلِثه

أفقلِهَ.جممل

بسيط،رسمىنموذجد:-3

،النموذجلهذاوففارسمئالسوكئىالت!عمنالإنتاجنظامنصفلكى

الحؤب،عملشبكاتأوالرأسنِةالعمللنَعبكاتإلىلَرهؤ)!+(ندعسوف
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فىشَىءكلأخذمعالاثلاجلِهخفضتاللَىالأ!لِهالعملشبكالَأ)ول+(ولَمل!

هوفيلنْلنىِ،ء-لثطليفرخلفخ.نموذجلِكمنالذىالمديرينبينوإللواطؤالاعلَياو.

أهدافعلىللحصولالأفقلِةالعمل!لنَلبكاتمنمعينهَلحالةتصوريبساطهَ

طئِضًا-افلَراضومع(.الحالةهبئهفى)الرشاوىالحؤبيمَرهالامحظورة

إنلَاجيةوخلللائرالرأسيهَ،للئقههتتاقصةحثيةإنلَاجيهذالَامكال!طبتوجدأنه

هذأويلَضمنإ.ا869برلِتون-ولِنتروب)ر)جعالأفمَيهَلللَقةصتؤالِدةحثية

للتدهور،كامنهيللثيهاالأخرىوالمنظماتالمتشاَتأنالأخلِرالافلراض

بإلمنشالَأ(،يلَطقفلِماا)619ماولثدل؟ملر:مئتوعين،كُلَّابمناكلَرحكما

لِلدهمىوها-السلِاسلِهَبالأحزْابلِلَعلى!لما)9591مايكلسوروبرلَا

Ironأgarchy)القلةلجكمالحدلِدىبلقالْون Law Of ol،)ْتكورماوحدلِئا

هذافىوالسبب.(NationStatesالقوميةبلدوليلَعلىَفيماأ89)إأولسن

الآخرهنهمكللِعرفأجمكلضاؤهاأصبحالمنظمهَ،عمركلماْطالأفهاللدهوؤ

)!+()حيثالارقفاعفىيانللمران11أ+(و)!+إمنفكلوبلنَلىأكتز،

وبينماالوألي(.علىؤ).لأفقيهَالرألعديةاللقهكميالأمجموعهىو)ول+(

)1أ+(،منالخلللائرولَؤلد)7+(لَالمئلاقصةالظهلبدأالارلفاعكىلشلمرالْى

المكالعدبتفو!)ي!+(فىالثغلِرأق-متحصال!إلىالنهالِةفىالأمرويؤول

.()ولكا

إليقميلفالإنلَاجيهَوالإئتاجيهَ.التد4بينئظرية-العالفةلِكملوهذأ

إلىالإتلَاجلِهَنموهعدلويملِل)ث!+(،معوللللبئا)7+(،معالجابئاالارلَياط

ولكنه)ث!+(1؟معوسلبئا)7+(معالجابئِااالملَغلرالا،هذهنموبمعثلاولَباطه

)!+(صنعالياهللعتوىلأنالمتغلِرالا؟هذهبمسلَولِالاأيضئاسيوتبط

مننسبىسولِعبتراكمالللماحنحويتجه)ول+(منمنخفضومسلتوى

بملَعْلِرالأيلمبمحكماؤالبلئَعوى،المادىالمالرألىمل!اللَدَليدله،المدخانط

الموظفلِنرغبهؤادت)!+(كملِةؤالتكلفافمنَلاً:ألِضئا.سرعهَأكلَزقيهَ

)ول+أ،كميةصغرتوكفمااللملخدامها،وطرلَىالآلالَأفىالَغلِراسثيعابْكْى



ذلك.يفعلواأناختارواإذاإعا!تهاأولَعطلِلهاعلىمددرلهمصغرت

؟أعلاهفىيكونأ!إلىللللِمللالمؤلسطَنالَجْنمؤمعدلأنذللثولِليع

اللَفةاوتفعتكلمماهنخفضًادكونأنوإلىقمتها،فىالرأسدهَاللَفةحلِفَأ

في:الحالهوكما،الأفقية

=هة!+(++،.)1(0000000000000000500000000505-ه

"ة،/ثي7!0و"ة/ولثمكه0والمنشأهَناتجنمومعدلهو"حيث

للهلِكلعدلِدهَيخواصالاولباطإلىلَمبِلبدورها،ول+،7+،وهللملَولالَا

التثَةفىأكتزيلللتثمرواأنغلىالتايجينتللعجعأنللمنشأهويمكنالتثظييِ،

عنْطريق:الأفديةاللَقهَفىوأقل.الرأسلِهَ

اللنظيم.داخلالسولغاللرثىوالعالوات."ووصبالحوافزإ-لَزويدهم3

لَشجيعوعبمالتنظعِ(إعادةأو)النقلإلاوالمتابع!،الوكابه2َ-

)اللواطؤ(اللابعينيي!الأكْقلِهالجمعلِالَا

هذهلالللتخدامسياسلِةل!كتالَوولِاتوجودأيضًاالمرا!بونولِلوقع

صْوالمحلعةتشكيلهَالسياللليهَالدكتافيرياتتملالكدْلكإلىإضافةالأدوالَا.

حدإلىمقيدهَغيويا!يعوهىالأفقيه،الجفاعات.مع2للتعاهلالعقالاأساليب

التتظيمالَأفىللتقدمالبدلِلهالفؤصلَدصِروأنجيرًا،استخدامها.قىكبلِر

أتهاالواضحوهنالواحد.الحؤبدوللإ!خصائصمنهىواللَىالمنافسهَ،

كْىبالالل!متثماروظائدْ!مفىعملهمألحسلِنإعلىْالتابعي!لِشجعكَوىسلاحْ

.ة)+(للنظاملاءالو

السابقالطلوفلِتىالاتحادعلىالبيووكرإطىالإنتاجنظريهَوتطبيق

اللَبادلاتفإنهنحفضة؟ث!+مرتفعهَ،!؟كانتفإذاوهبالنَلو؟صريحبأنهيلَسم

الأثله،بعضمعأكنَؤولولب!عاتالبلرو!راطلِة،منالنموذجنهذاأكبرلمناقشة)+(

)7991(..وينلرولبأانظراللِروقراطىللنموذجبدللهَمداخل!علىوللاطلاع
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(،للحزبالولاء)أوالرأسيةالتثهَعلىأسالمئاتنبنىوالوزاوهَالمؤلملللد4داخل

"معنللعبئِا،مرلَفعنموهمعدلوللللِكوننلدهبئا،بكفاءةالعملإلىالئظامويميل

التبادلاتفإنمرلَفعه؟ول+كانتوإذاا.عللِهاماهىعلىالأخرىالعواملبقاء

لَسللِفر-!وذجموضحهوكمافالدلهدهَ،أوكفاءهَذالَالكونألاإلىلَميل

عندماالأوامرنموذجوينطِبىَمنخفضئا.افمولمملِكونلذلكووفقًاقيشني،

فإن؟الحلةهذهفى.النظامفىالنوعينمنأىفىالدثهَمنكَليلهناكلكون

المذكورتين.الحاللَلِنبلِنلِكمنأنالضلوض!م!ْ-الناتجنمؤومعدلالكفاءه

الحكم4ثْىالأدمعاسىاللَئاكضعن-أيقدًإتالاعدبارالَاهذهودكدثَدف

لَطولرأجلومن.اللَضامنهى+لبانَللِوعلِهَالأليدلِولوجىفالألللاس.اللنطِوعىِ

-الئظاميعملأنأجلمنولكنالخأصهَ؟والملكلِهَالأسوالَىلْقْمَع،اللَضامنهذا

نظامأىفىولكيطالدمطياسثِة؟للسيطزةتخضعكديروثَراطيهَيخملأنْعليه

العاملةالموىبي!واللَضام!،الأسيهىالرأسلِهاللللئِطرةتكود!بيروقراطى

حدوثهايكونالنلَلِجةوهذهالإفتاجلِهَ.أواننالَجولِخثْضالطليطرهَهذهلِعولَى

كانملكماواحد،بيروكَراطنئكنظامالمجلمعكلينظمعندمااحلَمالأأكلَز

وكلماالأحْزى.الاثللِوعلِهَوْالبلاداللللابىَالسوكْيتىالالحادكْىالحلعللِه

بينالتتاقضوالَضحؤاد.بلِروكراطيهَأىتعملأنيجبكمااننظامعمل

01ألِدلِولوجلِلَهفىالمتضمنهَووعودهحقلِقلَه

الأفكارهذهبإدخلاللللوفيلَي،الإنتاجنظامنظرلِهَنسلَكملأنلِ!نناو-

فىوُضِّحَكماالاقلصادي،والنمواالسلطةبينالعالثهَعنالعامنموذجنافى

!لَماكلماأقهاقلَواض-المعثَولمنلِكونقدالغرضولهذا.الخامسالباب

يكافئوأنالأثقية،الجمعدِالَابَلبيطعلىمقدرتهعظم!)+(،الحزبسلطة

:فإنلذا؟وُصِفَكما،والرقابةالحوافزخل!منالوأسيةاللَثهَ
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7+--7+)+(دأثة7/كل!!ى00.دأ

ي!+-ي!+)+(،fول/!مب!000
و

لِكون:الكابثليكىالللعوفلِلىللنظامبالنسبهَأنهببلدلاطهَهذاويلَضمق

ة=ة)+(............................)2(

ور!/ةْ!حيتَ:0

)9-2()*(.الدنَدكلفىلَصولِرهلموكما

البابفىطؤَوَالذىالعامالنموذجهنمعد-لهنسخهَهى)2(والمعأدلهَ

ونللمترجع)"((.الاقلَضاديبالنموالمست!دلهَ)!(الحكومهَ)بموازنهَالخامس

الالَحاد)حالهَمل!نظامًالصف)2!مل!عد4أنالبابهذافىمناكشئتامن

صَلنظاموفىخطه.خل!ْمنالإنلاجغالبيهفيهاينلَظم(السابقالسوفلِلَى

أنالدمدهلفمنوالدمدويَأ،الخطةمنكللِضمالذىالحالىالصينىالنظام

الوحيذالضتجهى-الحكومةتكونوعندماعنسها-لِمكنالعالطةهذهأنفلخيل

أكتؤتكونالحكومةأنتعلْىالحكومةسلطةكىالؤلِادهَفإلْىوالخدمالَما؟للسلع

جزءانلَظموإذاالبيروكْواطيهءعلىالمفعولساريهَرغبالَهاجعلعلىكَدره

الحكومةسلطةؤيادةالسهلمنلِكونعندئذْ،الأسواقخلسمنالإنلاجمن

حين؟حدوثهيمكنوذلك.الكليةالإنلَاجنمومعدلمنئخفض"أولِمكناللَى

فىالزيادةكانتإذاأوالللمو!،لقطاعواللوائحاللطيمالَا،فىمغالأهَتوجد

أكنَراللللوهـلمُويكونالسو!،لصالحلخطةإحلالاًلَحدتَالحكؤمةسلطة

فقححطلِخص")+(ْللمئحنىأجملىإلىالانحدارفإنلذا؟الخطهَ.منإنتاجية

السالس؟البابفى)6-أ(الشنلمنالنَدلمَاقفا-ألضاَ-لمكن)2(المعاللهَأندلاحظ)*(

افلراضمع،أسفلإلي)ءس!*(الشنَ!عثمشزطنتم!الحزبسلطهفىالؤيادةاقحيث

وهنكبسلطثَه.لَوتبطلمنشآلَاداخكإللغلنىَوالعثوبالَاالملَابعهَعلىالحزبمثثرةأن

.(5-8الشَكل)ألساب!البالبافىالعنصوىالفصللنظامعُوِضَلاممالكهَ،عال!ه
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كماالحكوميه،البيروقراطيةخل!سمنالإنتاجعمليالأكلفيهتنلَظمنظافا

فىعك!هابِمكنالعالثهَوهذهالسوفلِتي.الكالثلللِكىالنظامفىالح!كان

فىسنرىكما.الأهملهَ،منكببِر!درذالَأأسوا!أعلىجزئنالِقومنظام

-أولاً--ولكنالدظام؟إصالسحالَأعنمناكدنَدلناإلىنتجهعثثماالدالىالباب

+)"(ومنحنى)9-2آالشكلفىالأخرىالعالطاتإلىسريعَالنتجه

السوفيتىالكلاطمميكىالنظامفىوالسلِطةالنموبينالنوازن2(-9)شكل

الإقتصادي!ألنمبى!!-

!،

ألسلطهَ
ثهم5

--------------
-----------

ئز---------

!!

جم!

ة!

!!

!ه

الخطوططولعلىاشَتقاكَهلِمكبن+)"(منحنىأعلىإلىفالالجاه

الاقلَصادىالنموإنَّأولاً:الخاملل!.البابفىنوكَلنَتاللَىلالكمل!نفسها

زال!فكلما)كاا،الحكومههوازنة.هنلِرفعأنهالواضحمنالملَزالحد.

لؤيادةإط(،الولاءأو)ول(ألقمععمللِالأعلىالإنفاقؤادالحكوميهالموازنهَ

قدالافتصادىالنموؤيادهأننانيًا:(.هناكسابقاذلكلثلرح)كما+السلطةَ

الولاءسبرمنتخفضالنللَجههذه.للنظامالولأءمسلَويمنيزيدمنهْأنيتوقع

)!إ؟معطاهَموازنهَبأىلثطراؤهايمكناللَى+()هلللتوىمنوترفع)!!!

31(.المعادلةلِلضممناقاللأنَيرلِنفكلالذا
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.)3(..0.،.........08............0..)"(+-+

/!م00!ةةحيتَ:

لِعرضانالمنحنيينكلاأننفلَرض!أن.المعثول!منيبدو،أخرىومرة

نمومع!3عندولِكولقْابئوازن2(.-9الشكليفى)كماملَنا!صةعائدالَ!

بحجةبلِانهفيمكنتوازننقطهَهى0!3أنأما)ول(،وسلطهَ"()5اكتصادى

+!انخفاضئاأكنَر!وىفعندلذاالخاملل!؟البافيفىاستخدملَأاللَىمل!

أضكلىمسلوىتتتجأ"ولكن)أ"(؟النم!.الاقلَصادىأ+إ.يكون)أى.

منيُقلًرَححلَىوهكذا)2ة(،أكبرنمؤا!ينتجبدورهوالذى)2+(،السلطهمن

منأعلىمستويالأ)لَتصمنل!0لِملِنعلىلقطةفأىوبالص!،ل!.0

للوللِدكافنموهناكلوجدلاالأتهدعمهالمكنلا0"(!وعن"و+

05.إلىالئظامويعودالثمو(هذالدعمالمطلوبهَالسلطة

الحؤبفللملطةبلللهولة،الطعوفيتىللثظامالكاملالنموذجلُخصَولقد

)اللمهَالحزبلِةغيروشبكالَأ.الأعفل!الحزلأعمللنَلبكاتبينالتوازنلَحدد

لَسلكهالذىالمدىلِحددبدورهوهذا.النظامفنىالأثقية(التثَهَمقابلالرأسلِهَْ

معدللَحدلِدوباللالى-الرفَدوهَنموذجأؤالولاءلنموذجوفقًاالعاديهَالمنلنَمأة

لدىالللملطهمقدارهوماالاَخوالجافلأوعلى،النظامهذافىالنالجنمو

+)"(!بمنحنىوُصِفَأكماالنالَج،هعدل"انموعلىلِلَوقفالذىذالَهالحزب

آثى.بلنعكلأ+(و)"(للجددولذا)أ-2(1؟اللنَلكلفىْ

منالمحجرد،النموذجهذافىالدماءبعضلللَيُضَخاللَالي،البابوفي

والتحبم،الشيوعيالحزبلتتظيمالكالثلديكيةالسماتللنلرحاستخدامهخل!

لطهِحروحملهَالخاصهَ،والعضولِهَ،معينةفئاتضدوالحظرالمبركؤلمحأ،

اللللوفيلَىالتاربخفىالأحداثمنعدد"للف!محاولةفى،!ودلكالحزب

المعاصدر.الصينىوالتار!خ
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خلألمة

لِقوم.هنا-نو!لقالذىاللثميوعى،الاقلصادلمحأالنظامإلى.المدخلإن

)كولععيلهَ.افقدلِةوالحوافزأسلَبدالْالنقؤدهوالنظامهدْالِملِؤماْأنفكرةعلى

اللئليوعي.الحزبسلِطرهتحلَأواحدبيروثْراطىبنظامالموارد(لتخصلِص!

هوآخر،عنالمدخلهذالِملِزفماْالعلميهَ؟الأدبيالمافىشائعهَالفكرهَوهذه

فىشلِوغاالأكثروالمدخلهتا.المللبلَخث!منموذجهاأوالبلِروثَراطلِةمفهوم

ئَصدروالذىالأواهو،اكلَصادنمودْجأوالمركزئاللَخطيطهوالأدبيالَأ.لالك

اللَعللِمالأ.لثفذحلِث؟القاعدةحلَى!يصلبالعللِا،القيادالْأمنالأ!امرفيه

بلروقراطيهأىأنداقتماألنظابم،انهيارسببيسهولهَالتموذجهذاولِفللمر

الووتينيهَالإجنراءاتمنعديدفىلَغرقلللوف8الطزيقةبهذهلَعمل

هذايستطعلموماو!ذا،ولَبدعلبلَكرلكبىوالحوافزالمحطوماتوستتقصها

بل؟الوقتهذْامنمبكرهَفلَر"هَفىالتظامتدهورعدمهوشرحهالنموذج

الفلرة.هذهفىطويللوك!وازدهرعامًا،سلَلِنمنأكثويبقىأناستطاع

السععىنموذج:هنَل،الأخرىالنظووجهالأ.لَفسدنفلللها،المشكلهوهذه

النماذجلالكأنلثلْأوثدقلِلثبني.-للبليفرنموذجأوالعطالا،عثىللحصول

النهائيةمراحلهفىالنظامبهابِعملالتىالطريقةفهممحاولهَفىفائدةأكلَز

بالنظامالاعجابلللبلأتلممتطعا!توضلِحولمؤانحطاطه،اضمحلطهمرحلةأو

يقالكانمأأوسولِانه،منعاماخصددينأولفىالعالمأجزاءمنكتيرفىْ

هذهطولالدلِمقراطيهَاليالدفىللمواطنينالخوفسبَّباُنهلزجهَعنه

.الطولِلهَ.الفنوة

ىأمثلْألدلدولمحلِتىالكالثدليكىالئظام.اقالمؤلفيقولالبالأ،ْهدْاودى

علىولكن؟.والوجيهالأوامو0بنظامْألملاسًا.ينقذهلمآخر،بلِوو!راطىنظام

هوالللمولَىوتظامالبلِو!كراطىالئظانم.بي!الرئطِسىوألاخلَالف.JAاللَباأساسْ

علىولكنْالقوانلِ!؟أسالب!علىلقوملاالليروكَواطىاللظامفىالمبادلالَاأن
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الحزدأمقدوهإلىإضاقهللحزدباانولاءالانَليوعىالثظاموفىالولاء.أوالدمهَ

الحؤبكانعندمالذلكنتلِجهَلمبلطلَههمصدرصارالمعارضهْ،كمععلى

بمقدرتهللاعلَمادأو،القمعلعمليالَااستخدامهفىصراملَهبسببإماقولًا

فإنلداجلِد؟اكبَصادىأداءلَحقيققادؤاْعلىالتطامكان،وعودهلَحقلِىْعلى

بوجدالسوفلِلىالأسلوبملرنظامفىأثههوالنموذجلهذاالجوهرىاللبؤ

النمومل!الاقتصادىالانجازوإجراءالَأالحزلاللعلطةبلِنموجبارلَباط

الاقتصادىِ.

ظروففىلَكمناكَلضادي"،11كنظامالأمرهذا!ىالرئلِلللهَوالملثنكلا!

وأسئاولاءتتطلبفلبلِروثراطلِالَأ؟بكفاءةكبلِرةبيروقراطلِةأىإداوة

يمكنالصلزملاءبلِ!أفقئاتضأمئاولللىأعلنى،إلىهوملًاولَللللسلأ

الانلَاجلِه،لَخفلِضإلىلملِلوبللالىالحزبَْ،سلِطرةمنللهروباسلَخدامه

منلالشيوعله،وعودبينرئلللئالثاقضئاْهناكأنللَضمنبدورهوهذا

بمرورأنه:اللَالىالبابفىلععنرىوكماْ.والكفاءهَولتضاهنالمساواه

اُسلوبًالتفططهيحفظأنالنظامواسلَطاعظهوزا،الئلا!ضهذالِزدادالوكت،

شبكالَالكلل!درالأخرىواللمنياتالثط!يوحمالتاستحْدامْخلرم!ستاليلئا،

منالنموإلىمال!واللَىبهاالملمدفوحغيراالأخرىواللَحالفاتالأفدَيةالعمل

سلاللنمو!ْبعدالسوفيلَىْاللراجعفثرةالبابذلكلِصفكما.النظامداخل

هذاإصلاحالصلِنيوناللدلَطاعوكيفتلالصعلاح،جووباللئموفومحاولالْا

ولماذا.السوفيتيستطعلمبلِنما؟بنجاحالنظام
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العافمرباالبا

والسقوطالصد!:اليروقراطىْالاقتصاد

النظامعملىطريقهأ-

الأسالمبىوِالمفهومالسابىَ،البابفىالواردالنموذجالاَننطبىسوف

أن!وهنا،سيُمَدَّموالذىبه.العفلالكالثلليكىالسوفلِتىالنظامقصدالذى

هذهداخلوفىعمالثهَ.ببلِبروكَراطلِهئرْبَطكَدلالبهلاجالكلىالسوفتىالنظام

الافتصادفىالخاصةالملكلِةلخثَوقممالالةبوظلِفةالحؤبيثَومالبلِووكَواطيهَ

كماالنظاملِعملوعندمااللَجارية(.الممارسالْألفرضدام)ماالوألللمالىْ

أهدافماللَحقلِقبعضئا"بعضهممعالمرؤوسونلِلَنافسفلِههفلرضهو

كمالَمافاوالمرونهَواللَفانى،والملنَعروعاتالمبادرالَا،بلَقثيموؤلملائهم

آخرلنلكلاًأوحكوميهْإدارهأكانسواءناجحه،كبيرهَمؤلسمةأىفىلِفعلون

أوالأوامرطاعهَوللِللل!الناجحالأداءويكَافَأ.اليرو!واطياللَنظيممن

تهابةفى(لخضعوجميعهاوهكذا.السويع..اللَر!ىأوبالمكاقآتميادلله

الحز!قلِابةوتضع4السوِفيلْىِالكالثللِكىالنظاملمحىْالحؤبلسلِطرةالأمر

اللَىاللجارلِةالمحماولممالَ!ئِنْثَذرألعللِهَعمللنَلبكهَخل!ومن،النظامأهداف

(`'91l)4نوفأليكملر:معلقلِن،فإنالمفهوموبهذا.الأهدافهذهتحقق

كلعلىبقرارلَهالأحيانأغلبفىالحزب"أاإنالقولفىصوابعليكالوا

طبفاولكنهحر61(؟)صالاقلصادلِهَالقوىعمللِةمحليحلالمستولِات

لَلملنَلىلاكداللللياسىالقرارأولولهأنالللللثاجفىمخطئونلثكيرنالطرلِثه

الأهدافتحديدفىالسلِال!ليةالبلاغةإن62(،)صالاقلَصادىالرلنَعدمع

نمللِطرةآللِاتخل!سمنسنياسنِهَبقوىالافلَصاديةالقوىواسلَبدالْالاقتصاديهَ
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Modusعملطريد4أسالم!هىالجزب operandiهذاإطاروفىالئظام.هذا

معيتلللقولارلنَليدعْيرباللَأكيدلِكونقدالقرارذاكأوهذافإن،العمل

لَحدلِدفىالخطأمعناه،الأساسهذاعلىالنظامانتقادولكن؟القادةأهداف

علىللحفاظالمواودوإنفا!مجانْلِه،للِلللدالملكيهفحدَوياالألم!مالللئبممنطقه

المحبنيةالملكيه)حقو!االسوفلِتىالأسلوبنظامفىالسلِاسيهَالعصكشبكالَأ

المحاكم،علىالمواردإنفالَىعنولنَعذاأكَلللِ!ىكمبدأ،هو-التد4(على

الا!صادفىالحضلريهَالملكلِهَحقولَىعلىتحافظاللَىالقوانلِ!إنفاذوعلى

اللَدلآأوالولاءعلىالمبنلِةالملكلِهَحقووَلمتكونأنالممكنومنالرأسمانىِ.

أنأ!لاً--عليناولكن؟القانونعلىالمبنيهَالملكلِةحدَوقمنكفاءهَأكَل

عملطريقهيصفالذىالأولالفصلمهمههىدالكلَعملكتِفنتف!

ويصف(.الحزب)بلطهلِرلهاسلاللِنوحلالوئلِسلِةوالمعضلهَ،النظام

يريجلِنيف.و!لوستالينوفاهَبينهاالفلَرهَفىالنظامانهلِارالثائىالفصل

الشوفيتىالالَحادفىَالئظاملإنغاشابمحاولالاالنَالتَالفصلولِصف

بلِتما؟الصينفىالمحاولالَانجحتلماذا:الفصلهذاويوضح.والصين

السوفيتي.الالَحادفىفلنَلل!

تنفيذاكاَليةالاثيوعىالحزلبأ2-

الثان!لم،البابفىانُوفدن!كمارأسلِه؟عغلكانَعبكةالحزبلعملكلِف

ءْأساسيه:سمالَأنَلاثهناك

الخاصهَ.العضوية-أ

الانلفَعثَاق11ضد)الحظرالداخلىوالاصدباطالموكؤيةالسيطرهَ-2

(.الأخرىالأفقلِهَوالجماعاتالحؤبي"

الخاصنهَ.الأيديولوجيهَ-3
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:السماتهدْهمنكللدورلثلرحيلىوقلِما

الخاصةالضويةأ:2-

عملكل!ئلبكةهلَفرأتهبكلىإلله؟يئظوكَدسملاسىحرْبأىأنرعْم

بريلَون-جليوتىفىْطرحتالنظرهَ)هذه،النواحىبعضفىلللثهَلدعو

الللعابقالسوفلِلْىللاطحاداللنَملِوعىللحؤبمعلِنهَسمالَماهناكفإن8691(،

اللمموفبتىللالحاداللثَليوعى!ةالحزبفصاعذا،الآنمنعللهسنطلىَالذى

هذهبينيوجدفأولأ:.خاضهبضفهضلِدًاابلَف!عللِرهذاجعل!!ح(S)ول

الديممَراطلِة؟السلِاسلِهَللأحؤابالعضولِهَمتطلبالَأخالفعلىأنهالسمات

خاصةملِزهَلهاكانتالسوقيلَىالدنَديوعىالحزبفىالعضولِةإنَّحلِث

فِينعصرإلى!المبدأهذاولِرجع6591(.برلِزنلمعكى،-)فويدولِك

الثمانلِنيالَا)فىالمَواعدهقمجمبىعةآخوففى55(.ص1171،)شابيرو،

منبْتلثباطالفرديعملأن--متَلأالعضويهَلَطلبت(الماضىالمرنمن

قوارالَه،وينفذ،الحزبملطفالْأ-إحدىداخلولِعمكاللنَدلِوعيهَ،بناءأجل

I)لنَعابلِرواعللِهاماولِدفع Y A cأنالجددْالأعضاءوعلى7(..ص،أ

للعضولةالمرلنَمحعلىئؤصىأنويجب.عاملمدهَاخلَبارهرحلهيجلازوا

لينمنأعوامنجمسةعنعضولِلقممدهَققللاالحزبمنأعضاءنَالثههَ

المرشحعضويةوقبول.عامعن"لُقللالمدهَوعملهالمرشَّحيعرفونالذلِن

نَمالبملوفيتي،الشيوعىابحزبمجللل!هنالأللعاللملِةالموافقهتلطللبالجدلِد

71(.ص7891،)شابلِرو،فيهيقيمالذىالحىأومدلِنتهفىالحؤلامنظمهَ

الد!دلِدوكذلكمحنفالذ،العضوطردلجعلالعضويهَوحْصوصيه

منذلكوكانالحزدبأ(.)لَطهلِرجماعةأوفردأدلعاسعلىدلمواءيالطود،

أساسلِرجعأخرىوموهالولاء.للَلنعجيعالثادهأيدىفنىقولًالدهالالخاالواضح

واسعةلَطهيربعمللِه2191َعامفىطالبالذىللِنلِنعصرإلىالمبدأفدْا

الأمناء،غيوواللنَعيؤعيين،والبيروكَراطيينالأوغاد،منللحؤبالنطالَى
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لطمندندف!لِكومواللِنظاهرهمغيوواالذدين(،ولحا\أ)3ْ!71!طللمندفنفيكوالموالين

323-4(.ص9117،فينسود،-هوجفىلينينمنكَلوبهم")مقلَبلالطَ

الشلِؤعىالحزبداخلفىاللنللِوعلِلِنمنلمدياسلِهَمعاوضهَخَلْىَؤكان

احْتراعف!بالطبغذلكوكأ!(،الإعدام)عقوبتهجئائئاالهافا.يشكلاللللوثلِلَى

.فإن؟العنفعملياتلَضاؤلووغم4(؟،6ص7191،)لنلابيرو،سلَاللِن

م!أكثرْطرِدَوقد.النظامبقاءفلرةطولاسلَموتاللَطهيوعمليا!

فى.154.".صنوأكتؤ569!51911الفترةفىعضبىهه.-!ه55

باستدعاءالللموفيلَىاللشيؤعىالحزبطالبوقد.56911liltالفلَوه

عضو55.3471ٍعضولِهَلجددلملذلكونتلِجةالحؤب،عضولهبطاكَالَا

71(.ص،1781)لنَلابيرو،ْ

واللللخدامالأعضاءجانبمنبلملنَلاوكهَوالمطالبهَالخصوصلِهَومبدأ.

لنل!كهَكانالسوفيلَىاللنملِوعىالحزبأنجميعفالَبضمنالطرد،عمليالأ

شخصيهعنقماذاالتعبير،لهذاا!لاطدعلِكىيالمفهومالتمّهعلىدقومعمل

لِلي.فلماعنهسنلَحدلَأماهوفهذاالرأسلِهَ؟الحؤب

الداخلىوالا!ضلباطالمركزية"لسيطوة:ْب2-

الأساسىالمحبدأكان،الداخلىوالانضباطالمركزلِهالسيطرهَمبدأاءق

ماركس،عنأهملِهالأكنَركانْانحوافهوبىيما.اللنظدمعنلدنلِننظريهَفى

النظرىالعالِمنظروجهةمن.-ليللن،الجماعىالعملهنطىَللِنلِنفهموقد

لَؤرى:همل!نظروجههَمنولكن؟theoristلالثلصلاد

المؤسساتكلولوخهالمحللِهَ،الحزكهَجوانبكلأللجئةتقودأنيجب

-ألحزبسَهاولاتكلىمناثشةوليمْلَأخذوالموارد...،ىوي،المحلية

لجلىالخامنةالدَراراتالَخاد11ْألمحليهَ؟!ولكنألدوأئركْلمكلألًا-بالطيح

)الملوجم(17.01عامفىاللَؤرة!لِامعثدالسوفلللَىال!ندلوعىالحزبفىالأقللِهَ)،(



11.!قطاللجنةخلكلمننلَمأنيجدباألمحللِهَبالحوكةالخاصهَلمسلألل

بنقليا!المنعلدَلآالأسنلهالمجموعالَأنهفط-،فىتلكباسدفكلوسمسمح

المحليةالمجموعا!لَكوينأللجنةوقحددوالدوزيع.!!ه!فور2!لم!3+،لنم!

إنشاءثىالوفودإلىوتغهد،ذيكأوالجىهذاإلىالوفودتحددكما

لأعضاءالوظائفكلمواقحبدورهااللجنةولَعزفيالأحياء.مجموعالَا

منهاسلطتهاوسَمعمدللجنهَمحلىفرعهىألحىومجموعها،االمجموعة

.(171،ص،9691)وولفاا

وبالللى؟انهارههحتى-السوكنيتىألسيالللىطتتظيمالسمالَأهذهظلَّتوكد

فروعولكنقوملِه؟أحز!ئالكنلمالالحادلجمهوريالَاالحزبمنظمالأفإن

ىأ:مثلالمركز!أ،واللَوجيهلالنهضباطخَضعوكانتالواحد،الاتحادلحزب

هلزمهَكانلَاالحزبفىالأعلىالأجهزهَوكرارالَأ.للحزبتابعةأخرىمنظمه

فىوألمجموعالَاالحزبيهالالشقاقاتكلكانلَاكمالنَلروط.بلاالأدنىلالذعضاء

وكان.للحزبالأساللعيهالن!فىردلمملًاممنوعهَالطدوفيلَىالدثَميوعىلحؤيأ

وعلىالوظائففىللتعيلِنالرئاسلِهَوالسيطرهَألحزبلِةالانلنَلقاثَالْاحظر

ولِس!الرأسيهَالحللنلبكالَاارلباطالَمالضمانطوكا-جملِعهاالموارد-

منزال!قدفإنهالبلليظةوبلغهَهالنظامأفحاءفىسائدةكانلَأواللَىالأفقيهَ،

الأفقلِه.مقافيلرألمحللِهَاللثةفىالالللللفارجاثبلِة

ألخاصهالألدلولوجلهج:2-

السبىكلِلَىالالحادفىمهمًاذورًالعبَالألِدلِولوجيةأنفلئَمائعمن

11المخاجمكسلِلملرمفاهلموكانلَماجذا.صعبالذورهذالَحدلدولكن؟السابق

أفاد.فريدرلِك-وكدالرفَليد.الاختياونظرلِهَمعبسهولهَللثاسلألا

ئثكولْىمحكمة".أيديولوجيهفىلمحالملياْألى22ْ(صْ)659.1،بريرْئلللكى

لوجودالحيويهَالجوانبكلويغطى،الفكريةالعقيدهمنرللعمىكيانمن

ومغاللنعمولية.لوماتاللمتالحواصهىفلِهاماأولوبأن11...الإنسان
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علىواضحًالنِلل!النموذجفىالأيديولوجيةلالعيةالذىالدووفإلىْدْلكْ

الألِديولوجلِة.بهذهلؤمنلمالجماهلِرفإننظرهما،وجهةومنالإطال!.

الاجلَكاريهالسلِطوةلأنبالقلِادة؟يحلِطملَزايذافراغاهناكأنيريانوأنهما

لِقالممابالاسلَياءعميداشعورًاالجماهيرلدىأوجدلَأقدالإ!ملوسائل

تخدمه؟الذىالهدففماالألدلِولوجلِه،بهذهالظنهنإك!نلمإدْا.ولكن؟لهم

الأساسعلِهَالفكوهَالثالتَ(الفصل،11النَالتَ)البابقبلهنالمؤلفذكروكَد

أهدافإلىلرمزالئىالوعودمنكمجموعهَلعملالأيدلِولوجلةبأنوالمهمهَ،

لللَبادلأيضئالروِّجوالألدلِولوجلِهبها.الأهدافكياسلِمكنواللى،النظام

ؤادفكلمااللَكرار.خلنئْمنالتَجارلِة-الإعالنهاثئفعلهااللَىالطزيقةبتفط!

نلَيجةبها.المتضمنهَالوعودلحفلِىَفىْالدولهَخصهَعظمثالرسالهَلَكرار

الفجو"والسعتواللَفانينبالَاْالسبغينيالَافىالنظامأداءلَدهورعندما،لذلك

بوجىلجانكوفراكووضنعهاوكما.النظاملودفوالحقيثَةالوعودبلِن

أثهالدونجهْجدًا،طولِلةالوعود.لفلّرةثدِّملَأ11لطيقهبطبريقها!599)

اللتازلالصعبمنأصدبحأنهلدرجهْجدًاطولِلهَولفلَرةلَصدلَىلاأصبحلَما

9(.-168)ص"دطعلسلمولمعنها

ولكىتفللليرها.فىسهولهأقلالأيديؤلوجلِةمنأخرىجوانجأوهناك

اللللابىَالنائبديجلِلاطم!موليفانإلىالمشكلهْيسلمعمقداوالكالَبالِوضِّح

سقوطهقبلبالراذلِومذاعهَشخضيهَم!ابلةفىملَحدثايوغلللالكيالرئلِلل!

السلطة:عن

أصدوَللكأحدبأنت!نَمصأنمنأعظموسعادةشرفيوجدأنلِمكنهل

وأشدهم.الأعداءأكثرهوفسلتالين3...سمدألينهولكوالمحبلِنالمقربين

الأشخاصأكثروهوعملِقاهلَمامذ!كهوإشملألي،عْيرهومالكلقسبىة

وذالوحيدالدولةرجلهوستاللِنالإندماتى...ألطفلِرعىفهوحكمهَ

البيقيفيهَالماركسيههووشفتالينالألثى.عْيروالمكبالئمَىالقبمير
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أحداتَعيناهتسلَكشفرجلىأبدأ،يلَرددلارجلإئه.والثريةلمنتمثمة

ولاشَيء،كلويوىفَمىء،كليعرمْادالوبأكملها...دروئاألمسطتقبل

لِسطيعلاألعالمفىلغزيوجدولاله،بالنسبهَبريبإتسلألىلنمىءيوجد

الإلسلألية...شارلخفىجذ!أساسمالعهدعهد...ستاللِنإنحله...

2(.41ص،8291إربانفىدلِجيدم!،)مولدفان

فىبذلكحفَاْيؤمنديجنِالثىكانإذاعماالمحاوو،المذلِعتلعماعلوقد

إن:لِقولكتب،ذلكمنعامًاعلنَمولِنبعدأنهرأيناماإذاخاصه،الوكتهذا

الالثفَلعووفلِهاجلَمعكد؟"لأتهالعصور؟كلفىمجرمأكبرهوسلَاللِن

)"**(11...الوهيبالقانووحلفملِةبورجيا)**(،ونقاءكاليجولا)*(!الإجرامى

إنبثَولهذلكوصفاولكنه؟بذلكيؤمنلمإنهكَائالض:دلِجلِالثل!ردوكد

الوعىمنع!فسلَوىعلىالمدلحاهذا1أنيدركأنعللِهوبماالنطخص

2(.51،)ص"الدلللِاشي

الحؤبإلىبنظرلَناالألِدلِولوجيهدورلِتضحربماهذا؟لِعنىماذا

أنواحد:لسيدببوذلك،نللَبسادلوأسيهعملكشبكهالللعوفيلَىالشيوعى

تخفلِضعلىتعملأنهاكما-تكولِنهافىلللهولهَأكنَرالعمللنَلبكهاو!بَاطالَا

الجمللنَدبكالَماأوالعمللندبكةأصكضاءيللنلاركعندمااللَجارلةالعمللالَألَكلفة

وكْىأحْرى.سمهأىأوْقراله،أوواحد،عركَىواللَماءالمحلَملإَ،

اللملمالَاهذهمنَنللسمى)18291(ولِنلَروب-بريلَونمصطلحا!

هىواللَىواِللَجاوبالَاالأشارالابعملْالمؤشرالَألالكولقوممؤشوالَا!.

الالَضالالَا،لكلق!لَخقضوبالتالىأكئؤ،بدكَهَاللَثهلكوينعفليهَمنجؤء

)الصلَوجم(م(.ا-4)37-هعللَبدرومانىإصراطور)*(

1557-بورجاسيزار)*مم!( -(1475 Borgia)سلِاسىوزعيمكارل!ين!.هى

)المترجم(.ايطالىوعسكرى

)الملَوجم!دموئ.روسىكيصو-هو-الرهيلاايفان***()
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هذامنمؤلنَلزالألِديولؤجيهَأنالواضح!مناللَفة.لكولِنلَكلفهوبللَالى

والمحجلَمعات،والصلِناللللابقالسؤفلِتىالالَحادففى،ذلكعلىعلاوهَ.النوع

فلِهايتحكمأنهاوهىهميزه،خاصلِهَالألِدلِولوجلِهكانلَأالنوعيهَهذهملرمن

عنالمفيد)8791(نجاليولَىجلِانلويجىتعولِفظهرأنوضذمركزئا،

)ص،"الحزبجهاؤفلِهايتحكمالآواءمنمجفوعهبأنهاالأيدلِولوجلِهَ

الحؤب،لخطالطاعةأهملِةالح!فىلَلَضحالنقطلينهالَينومن125(.

لَهددكما-لَمافاالنظامكفاءةلِهدد،.وبالتالئالمبادلاتلِهددالانلنَمقايَأوأن

رأسمالي.اقلضادفىوالكفاءهَالملكيةحقولىالجرلِمهَ

للثورملنَمابفاالأيدلِولوجيهَ-بلتالي-دورَاهحتوىفىلتغلِرالأولالعب

سَلَ!لِرلأنهاالمعلوهات؟توصيلناحيهَمنلسو!نظامفىالأسعارلالعيهالذى

لِوكدلمحموعنثماالولاء.فىالاسللغاوالَألسلكهأنلِنبغىلذىالالجاهإبى

الفَالثنِنلِالأ،فىألتصنلِعفلَرهَقىلمدعداواهَعلىألدللوفلِدىالدنَملِوعىالحزب

والرلَلب!،الألقاب،ا11صْعثلِدصحبهااللَىإللامساواهَبتشجيعفلكوالمملُبثِل

الواضلحمنكان24(-23ص1،.89)بيدلرالأخوى"الاجتماعيهَوالمكانهَ

لَمثلِلىسلَللِن،بدأضكثما،وملكهالسلود.منمخلالفهَ.أنواسكالكافئالنولةأن

للَوللِهمهمًاوجؤءًابعد،فيمانفسهللقثلِسهمَثمهَنلككانالعشرينيالْمافىلينلِن

حزبهنبالتالىالولاءهوضوعلِكنولماللنَ!للِوعي؟الحؤبفىالللللطة

أيثيولوجيهَكأنتولكنهاالللِنلِنلِة،:الماركدلليهَالألِثلِولوجلِهَ)*(ولاالبولشفيك

نفسه.سلَاللِن

الدولة؟وإجراءاتأهدافلتكولِنطريقهَالنمهايةفىهىوالآلِدلِولوجية

()5991كونديراملِلانلِسميهممالنَمكلأنهاكمالها.الئألِيدلَبنىلكى

اللنعيوعىالحكملَحلَابالغناءالرعبارلباطلِلنَمرحفهوالغنائى".11الحدلِتَ

الطريقة.بهذهتلكوللطوفاكياموطنهفى

الملرجم(إ.السوفلتىالشلِوعىالحزبفىالأغليلة)،(
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رأيت،وطنىفىالشيوعلِهَالثورهَسن!واتخكلوفى4891جمامبط

كانوالذى،الرعبزمن.فىألقالىالعمىيلعهلذىالسامىالدور

11الإعداممنفذمحسويًاال!فَماساافلِها؟الِحكمكانالتىلفلَرهَلى،بالنيمه!بهَ

أتذكرأنوأسلَطيحA(11691آخر!انفىالحياهروالِته*من)هقتبسة

ألشلِوعلِةللثورهَعبمريلَهعنغنىلاوكانمالاكوفسكى،لو!ذلكفى

Lyric!!أفالقلأللهَدلِؤيولفَمنكى؟شصطةعنغنىلاكاننمافا"كما

العالميسمىلمامدكاملجؤءالقالىولحماسالقلألىوأسدتِولتقى

ألجولاجإنهألجولاجإ*إ،بمثَللكنْلمالعالمفهذاالشمولى؟ألدكطلورى

أمامهاالناسويوقصالخارجيهَ،حوأئطهْثلِهألقصائدتطىالدْى

.(157ص41)599

المنافهمية3َ

لَشكلالسوفيلْي،النظاملفَعكلعنالموبجودةالنماذجمعظمأنرغم

يدونواأنالدارسينبينالنلائعغنرمنيكنلم؟الموجهالمجلَمعلمنَ!لَبالنا

ووفقاالسوفبِتلِهَ.الدولةفىالمنافسهَمنكبيركَثروجودعنمالثحظات

وانمرالمحبةوالمراجعةالحفز"عمليالَأفإن1(؟059)مورباونجلَون!

نلَاجكبلِرحدإلىهىوالتىالدلصمراطىالرأسمالىالمجلَمعفىالموجودة

بلحريضالسوفيتىالنظامفىاسلبدلتقدالاقلَصادىوالتتافسالئعطإ،لَقللطِم

IOبعضئا")صبعضهاضدللبلِبروقراطيةالمخلالفةالأقسام (YAI

فلِنطمودميرلىالسوفيتلِةللعلومالسابىَالأهويكىالعملِدفإن؟وبالملفى

:!ولكللب)6791(،

ضدالسرىوالبولبديوالحزبالمننافسبنالإدأرهَموظفىبتحريض

حررتفقدابحكوهب؟ألايكلمن!ألدنلِاالمسمويالَاعندبضنابضهم

الحقلألق،جمحقىملْمْردهَقئاهَ%ىعلىالمطلقالاعلَمادمنئقسهاالقدادهَ

)الملَوجم(القارصة.البوودهَذاتسيبيريافىللنفىمناطق)مم!(
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عمليالَأومنعللَانَمؤهلتصحلِحلمخلَلقةألهلِئالَابينكَنافسوتينَمجلِع

لولدهاالدىالمدراكمهالمواردلدئفهى،الأسلوبوبهذاالإخفاء،

34(.1،)ص.المفافسةأحلِلألا

من-والملداخلةالملَعددةللسلِطوهَالتظامهذاإنالمرءلِقولكَد

وكمنل.السوفلِتىِللتنظيمالرئيسةالسمالَماأحدكان"،والموازناتالتحقى11

)موو،للِنيقعهدإلىأصلهايوجع،المؤلففحصهاالتىالأخرىاللللمالَأ

كمان،المصنعمديوأنالنهائىشكلهفىويطَضمن017(.ص591،.

الحزدبماأنضئا--ولكنوؤارلَه.فىدنَديءأىعبىْفقط--للِبىمدللئولاً

فىشيءكلعنمطدئولاًكانالإفليمىالحزبوهذاا،Oblast)الإقللِمى

الهيئهَأماملنيءكلعنوأيضًاالصناعلِهَ،الماثعروعاتذلكفيبماالمنطقهَ،

لَخلَصالتى-نفسهالمصنعفىالموجودهَالحزبوحدهَللخزب-الألملاسلِهَ

هناككانوكد68(.صA،791)لنَلابلِرو،المصنععلىالهلِمنةبممارللمه

)هور،الحكوميهَالمكاتبمختلففىموجوذاْالملَعددهَللللملِطرهَممالرنظام

Oohهو!،:59،-928صص..591، Cl IVY.أ

اللوجلهالاولكنا؟اموخها"مجلمعاكانل!أربماالسؤفلِللهَفالدولهلذا؟

الملعددهالهيئالَاحاولتوقد.نفسهالوق!فىاثجاهاتعدةمنلَألَىكاتلَأ

ولكن؟المنافسةهذهمعتجاوبًا(أفقيةعمل)لنَلبكات"وقائيةتحالفالَالَكوين

العائلةأفرادخطيئهَأتهعلىْذلكصنفوكَدرسمئا،هذالِشجغلمالحزب

منواحدةسلسلةمنبدلاً،وبالتالي192(.-592ص!ص5591،)موو،

لملِلِزلمكن،الأقلعلىأصمبحالأوامر.ثموذجبهاللبأثَدْربمااللىالقيادهَ

ملدهئوليالَهادوجهَتمييز.يمكنواللَى.،المنفصلةالوظلِفلِةالأهراممنأريعة

وهى":أكل(أوأكبر)بدرجةوتداخلها

السوفلِقيالَأ.-2-0الاقلَصادىِالوظلِفىالهرما-

الحؤب.سلطرةلجنه4َ"-.الحزب3-



غالئايُدلعمىكانالسوفلِلَى،النظابمفىالمحتافسةأدنعكالمنآخرودنَدكل

بلِن84(ص،7791)هوجاالشرلممةالمنافلللة11حلِثا؟المركؤيهَاالأغلبية11

ممالَالهَالمنافلللهَهذهوكانتالمركز.؟منالمواردعلىللحصولالوزارالَا

بيروكَراطىِ،نظامأىفىالمواودغلىللحصولالإدارالَابينللمنافسهلَمافا

الفيدواللِةالحكومالَاأوالأمولِكلِة،المتحدهَالولالِاتفىالموجودهَتلكمل!

الإداراتبموجبهالَتنافسالتىالعمليةوهذهخاصهَ.مؤلسعةأىأو،الكندية

عمليالَامنعمليةمنأكتزللِس!هىجديدةوسلِالممالَأهلثلروغالَابابتكار

وهىلثعلِوعًا،أكلَزنظروجهةوهناكاللثعومبيلَريهَ.الأعم!ويادةأوالمنافلدلهَ

الأوصدهتحْصيصأجلم!لَضلغطمصالحكجضاعالَأْيالعملالوزاوالَأقلِام

وكانتحدهَ.علىكلوزارالَهمإلىأصلهالِرجعلمشروعالَأالنادوهالماللِه

60.ثه!بمو)الأحياء(61؟.13!ة)المناطىَ(بينلسودبذلكشَبيههَمنافسةهناك

المبتلِهَالملكيهَح!و!عملإطاركْىيلَمالمئاكسهَ،ْهذهإجراءداموما

أنالمعالولمنكانفثدالسؤفيلَي؟اللنَللِوعىالحزبأنلنعأهااللىالولاءعلى

الثَلِادةلأهدافلالبلِلَهافىبالكفاءةلَتملِؤكانلَاالمنافلل!طَهذهأنافلراض

هذاأنالمؤلفولِر!ا(.وبريتونوينلَروبللتبرلِر)انظرالسوفلِتلِهَ

بهلِتصفكانوالذى،الوأبللى-الولاءعلىالمبنلِة-المنافطللهوهوالنظام

هذهوكانتالسبعلِنيالَأ،حتىبكفاءهَلِعملىكانْعندماان!يلوفلِتىالإنلاجنطام

للطامكالىْذلكومحابسبىفيتي؟الافلصمادأداءقوةكْى.اللعميبهىالكفاءهَ

اللَالي.الفصلثيللمَئِفْحَصمأوهوواحد،أساسىعلِبٌ

Theالرئدسدلآ.ء!ءلأ؟المضلهْ-4 Central

طخصفىوضحكما-بلووقراطىنظامالرئيسلِهْلأىْالملنلكلهَإقْ

الأكقيهَاللَفهَلَميلالوكلَا،بمرووأنههى-الطلابقالبالأفىالنظرلِةهذه

مدمرالأمرنهايةفىالأفقيهالتقةلرأكمأنكمااللراكم،إلىالرأسلِة()وأيضئا

كانجلَأالملنَنكلهَهذهبأنالمؤلفويئلبأكادله.نظروجهةمنالنظاملكفاءة
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الدولة،معاللنللِوعىالحزبيتضافوالسوفلِلَئإالالحادفىخاصهبصفهحادهَ

فىالعامهَالانلخابالَاامثلالمؤلسللِهَاكلِة-غلِالامنلَبعهماوألِضًا

آللِةأىأواللجاولِه!المؤسساتفىالعدوانيهَالا!حواذوعمللِالَاالسلِاسهَ،

.النظامهذاداخلاللواكمالىلَتجهاللَنىالولاءعليات"تهزأنيمكنأخرى

اللطهر،عملياتكان!الغرضنهذاالملاحالوحلِداللمددحفإن؟لذلكنلَلِجة

الالَحادلَارلحْفىالوسنلههذهلاللملَحْداماللدلهمعهَلدلللهالأملكهَأكنَروكالىْ

أواخرفىلدبدالينأطلقهاااللَىللحزبالكبوىاللَطهلِرعمللِةهىالدللوفلِلى

ولَالدلمابثصنيع،قرارالَخاذاللَطهير"بعد(1عمليالااجْرِيَتْوقدالنلاطننلِالَما.

الأحدألاهىهذهوكانتأول!بم)+(.3!3ا!وثكولَصفلهَالخملم!السنوالْاخطط

إلى11"ويعزىكبيرةبدرجهَفلِهاالفضلْلِعطىاللىالفترهَلهذهالحماسمة

ذلككانأوامر.اكلَصادإلىبالكاملاللللوفلِتىالالَحادبلحولِللقلِامهللللَاللِن

طوالالسوفللىالالَحادخبرةأنالفصليهذافىسلِلَأكدكمالأنهغولئا؟أمؤا

إلىأىالنتيجةهذهعكسإلى.لَمامًاتلنَديرا،و"اللنَدموللِةأاللمللطولِهَا11فترالَه

والولاء.المتافسهَأهميه

مئظمهَكالْت،سلاللنعهدثْىاليلِروفئراطلةفإنلئَميء؟كلوثيلأولا

1(:859)يلِلرولِكلَب-تتافسئِا

منعدذالَضمسداللِن()لبيروقواطدةألصخيحهْالصورةإلى

*خ!ين،ألسياديهَالمناط!منهاكلىينلَهكوالأوَوألوئيسهَالبيروقزاطمات

البيوو!راطِة،الإميرا!ريهَهننصيب!محى!مولىويحار!ن

لِنظمأنالحزبلجهازخو"ماوإذابضنا.بضهمجهودويكررون

مح-فمَط-ليسلَناف!مناهذاكانقمَدالسماسى؟التلدَينعلىويانَرف

منقركادبلمنكلألت)لتىللعممكريين!المنفصلةألسياسطِالإدارهَ

!لِادهَلَحتأغلبهاكال!مسلمالهَبطريغهَلَداروكلأسَا،الحزببيروثَراطيهَ

المترجم(.ا17910عامالنَورةعندْ!قلِامروبدهلِافىالرلِفأغنلِاءهمالكوثك)،(-
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وربماالشرطهَمع-أيفنا-لَتنافسكلأتكمالقْميوبإكوف(...-ميخليس

دائفاتصطدمالمخططدنأولوياقَوكاتلَأالحديديهَ.السككوزارهمغ

إمبراطورسَهالمحوسيعلَتظلحكاللَأاللَى)المملطات(ألشرطهَبلَحدلِات

فعلأ-وُجف!تة-لمححزبألمحليمنألسكرسَرينحفوقأنكماالاثلَصاديهَ.

ونحيلدخلمدىخفضوثدألمفيهَ،وزاراتهم!وذالمدبِرينباسلتعلألة

وإجواءاتحقوقخلكلمنالرئيسهَالصفَروعاتفىألصن!اعيهالوزارا!

-17ْ(.أ6)صاوهككْ......للحزبالرئيسلِةاللجنةمنظمى

-ألِضئا-ء!كا!ص!،!أللطبىَل!ءولالهلِئالَاداخل!المنافلللةمنالصورهَلالك

هجوممدىوكانالتث.البابفىنُوقش!كماالكبرىِ،التطهيرحركهَعلى

691الفلًرهَفىاللنَللِوعىالحؤبعلىسلَاللِن rA - ! 9،r.ًبنِنفمنهائلا

اغقلْ،المركزيةللجنةالمنتخبينوالموشحينالكامللِنالأعضاءمن913

المندوبينمنأبلِنْا"69ومنبالرصاصرمئِاوأعدمواالأقلعلىمنهم89

أكَلللِس!عشر؟السابعالحزبلمجللسيصولونأولابأصوالَهملِدلونالذلِن

مناهضهَبجرائمواتُّهفِوااعْتُثُلوا،النصفمنأكنرأومثهنم5811من

وبينالسوفلِلَىالشيوعىالحزبأعضاْءبلِنالدووأنحالالَاوبلغتللنَورهَ.

الحزبضدسلالينلحملهَالرئلِشهَالسنوالاخل!فىالحكومةموظفى

91!الللعوفيلَىاللنَميوعى r 1-ASTY)الاَلاف.بمئاتجللدابهالِمكناصا

.(1-4أ.ص،1791،)للعاليرو

العوص،.وبدونالكبرىالتطهيرلحملةاللَفلدهيراتمنعدلِدقدِّموقد

تفسلِرلَقدلِمإ!اقعدمؤهىاللوضيح،لَسلَحىَواحدهَنمَطةلوجدفيها

!مالطاعلإَ""عدمحالالَاعلىدليلأىلِقذَمولمالأوامز.ئموذجباللدلَخدام

كانتبها.الًّهموامؤاموالْاأولخطيطأىوجوديلتلمكماالملهملن،

ألِدىعلىسجونهمفىاسْلُجْوِئواالذلِنالملهميناعلَرافاتالأدلهصعظم

NKVD.أغالفىصُقُّواالذلنالتاسمنه/ه1199أولامِفإنآدمأشَاووكما

اللَهمومنالسوفلِلنىنلنظاممعاوضةأىمنلماضاأبرلاص!كانواالكبلِرهَالرعب
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بللليطلَفللدلرذلكعنوينلَج911(.صا.،829)إريا!"إليهمالمنسوبهَ

تملفا،بالفعلسلَاللِنفيهاطالبوال!ى،للمتهملِنالصحيحهغيرللاعلَرافالَا

هؤلاءاعترافالَأإلىلِحتاجستللِن"كانعلي!هم.النارقبل-إطلاىَضحاياهمن

لَمافا.أبرلِاءكانواْلأنهم؟ولَملثَهمالناس

نمؤذجفىالسلوكفذالملرمكانأىلِوجدلاأنهالواض!حومن

عقوباتلُفرضوثدلُنَفَّذ،اللَىالأوامرلًصئدُار،النموذجهذاففىالأوامر!؟

.الَهاماتضدهملَصدرلمالذل!هؤلاءلعقابْداعٍيُوجدولا.للعصلان

أجلمنشخصأُعدمفإذا؟ذلكفعليالمجدىغيرهنلِكونوقد،بالعصلِان

اخلَيارفىصعوبههناكفللللَكون،العصيانأجلمنو-ألِضئا-الطاعة

سلوكفىالتأملحالاتمنكلَنِولِوجدكانلذلكووفثًاالأخير.علىاللللابق

ا)+(."مَرَضِىِاكللللوكوصفهذلكفىبما،سلَالين

غيرلِكنلمولكنه؟عاديةغيربطريثَةالرحمهعدلِمسلَاللِنيكونْثَد

يلَحويلقامأولأ:تظره.وجههمنالرعلألَأثَلِرالَمافهمناإذاْماعقلاطى

عللِهايهيمنمنظمهَمنالعللِامستويالَهخاصهَالسوفيتىالدثعلِوعىالحزب

ذاتهاللعموفلِلىاللنَليوعىللحزلأالأساسىولاؤ!كانالذلِنالمَداهىالبولنثَلقيك

اعلتَمرالَأ1كانوباللَالىكليًا.للللَاللِنصنعهانخبةإلىبعضئا(،لبعضهم)أو

أصولمنالأولىبلدرجهالجددالئخيلأأعضاءمنالآلافمئالَأبلالاَلاقماء؟

حمالرأتتاءفىسلطهَمناصبعلىواللطلَحوذوامتثنلِهَ..اجلَماعيةطبقالا

لدلنونوكانواا.389ؤ3691عامىبينفلمالها،ونليجةْالكبرىاللَطهلِر

المسلَويالأإلىالهائلبنهوضهممبالننوهَ،وغلِرمباشوةبطريقهَلسلالين

لمامًا..011غامضًألِكونيكادلنليءومناللمطلطهَ،هلِكلفىالعلثِاأوالملَوسطة

لث!لاسعهَفرصًاالتطهلِرحمالتفلحتفثَدوباللالى44(ةص0891،)بيلو

وهوجالرأىهذارفضوالذى35(،هص،1)4739مدفلِدفروىفىالمناقشهَانظرْ)،(

قبلاه.أنهمالِبدواللذانY(17ص1)719وفينسود
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موالينكانواالذلِنبهؤلاءْالمراكزهذهيمدلأبأنلسلَاللِنوسمحلَأ،النظامفى

أحداثإلىنلنَليرأنغريثافللِلل!لذْا؟السوفيتيالشلِوْعىبلحؤبوليلىله؟

،7191)شَابلِرو؟"الحزبعلىسلاللِن"انلصاوأنهاعلىالنَلاطننيالَأأواخر

اللنعيوعىالحؤلااند!رضسلَاللِن،عهدفىبأتهاللَصولحأو22(الباب

ببساطة--الحزبكانثمومن14(.صق8591،)بلِلز،سيالمميه"كحركة

عدممجرديعكسلااللَطهلِرعملياتعمىَأنالمؤلفولِرىللملَالين.حؤب

أفقلِه!)لثهَالقدامنىالبولشَفيكييننمتاللَىالولاءكوةولكن؟للللاللِنرحمة

نهثَط-وأخلِرًاللللالينبألللليبلسلَأصلْإلاأنلِمكنلاكانواللَىألِضئا،

tا)شابلِرولِوصْحكماْ Yإ:إ

منوأللَضامنألتموأمك،قادمة!يلةلمدهَبفاعليةالرعبأوقف!د

المهمةألقطاعاتكلضد.شاملأالمكثفالرعبءكانالحزبلَطايرأجل

مواكزفىهحصنلِنكلألواافيلفَمخاصكونعنالنظربصرفألمجتمع،فى

ألرعبموجهَ.ففىكملْمناسبدن؟ز!ءأوبتابعمنمحاطينأولسلطة

لث!أنأحدلسدطعلاكانعتاتهاأطل!للَنىوالإتارهوالنفا!والاندجب

الأفرادأوألموسساثإحدىحقايةفىالأمانبىسِدسعىأوصديمَهفى

خاصهَسمهَأليعضرآهألمجلَمخ-ألذىفُئًد!و!دعلد!م.اعلمذلذلن

5(.4-34)صاشالرعبستواتفىالمفَمفولىالدكلاتورىبلحكم

إلىالميلهوسِروكراطلِة.لأىالرئيدللىالمأزقفإن؟سبىَلماولالخلِصًا

المأؤلَىوهذاالبيرو!راطلِة.علىالقيادهَلالطيطرةمنيخفضمماالولاءلَواكم

لمنعالذىالوأحدالحؤبذالَأالدولةفىخاصةبصفهوحاذاواضحًايكون

من،أوالدولهإدارهَضكلىمخلالفحؤباستلِلاءخل!هناللَجديدإمكانلِهَ

الغريبهَوالأحداتَالخاصالقطاعإلىالدولةبيروقراطلِةوظائفانلَق!خل!

فىالأقلعلئدفدلللِرهاولِمكنالنَالتهنِنلِات،أواخرفىوقعتالتىوالمدنَدوَّههَ

النَىالعنفدرجةكافلَاإذأوعماالبلِبروقراطلِهَ.عنالمؤلفنموذجإطاو
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هذافإن؟النظانمإتجازأجلمنخثاا)+(ضلووولِهَاكانتسلَاليناسلخدمها

علىوكَعالذىالصابكانمهماولكنباللَحديد؟عتةالإجابهَلِمكنلاالسؤال

وجههَمنعثَالنهىغلِوبالضرورهلِكنلمفهوومدمزا؟قالمنفِاوالدولةالحزب

سلَالين.نظر

.لنظامندهورهـ-

للللَالينعصرىبلِنفلِمابمبيرةبث!برجةالسوفلِلَىالاقحادلَغير

الغضويهَوهىللنظامالرئلِسهَالسمالَاكانلَأذلكومعؤخلفائه؟وبرلِجينيف

مكانهافىلَزاللا-الركَابهَنظمولَعثدوالأيديولوجيهَوالمركزلِه،،الخاصة

مبناللخفلِضهوسلَاللِنوفاةبعدالوئيسىاللَغلِروكان..النَمانينياتحتى

فىالعللاالرلبخاصهوبصفهَعامهَ،ْبصقةاللنَلعبضدالثمععمللِاتدرجة

مدهلقَ،نحوعلىالأخلِرهَالنقطةلَوضيحويمكن.السوفيلَىالشيوعىالحؤب

الفلَرةفىالثَلِاديةاللث!دخصيالَام!العض!يةدورانخالالَأفىاللَراجعوهو

أعضاءبلِنالحالالَألالكيلغتاللل!لبعينيالَأ؟.فلقذوحدىالخمسلِتلالأمن

فىه/ه27نلللبةمقابلا56911619.الفترةفىه/ه75نسبهالبوللِلَبرو

اللجتهأعضاءبلنالعضويهدورانIلحالالَوبلنللليه.ا71911769الفلرهَ

لسرتاريالَأبينومنأه/ه،6ْإلى05"ه/همنالفلَرةنفسفىهبطتالمركزلِه

المجلسأعضاءبلِنومنه/ه،25إلىهلمه75م!هبط!المركزيهَاللجنة

وهنه/ه،17إلىه/ه76منهبطتالسوفلِتيهَ،الجمهورلِالَألاتحادالوزارى

السكرتاريهَ-ثي!هط؟هبلِنومنه/ه،92إلىه/ه97منالأولىاللللكرلَاريهَبين

92(..ص،7791)هومْما،لم12ْْ.إلىلم68ْْم!الأولى

أنجلمنيليسولكناللَصنلِغ؟لبرناهجضروريةكانتالستالينلةأننوفألكنالمحش)"(

حقا"ضرورياسلَالينكالمااهل01كلَابهانظرهنا.نوقللَ!كمااللععلِاسي،النظامعمل

17.-4..ص)6491(،نوفمافى
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لَوثلِقهفىصعوبةأكتزاللنَدكبضدالقمععمللِاتفىالانخفاضوكان

البىليلل!دوووانخفصْ،الجماعيالسيالمعىالرعبلَلاطثعىْولكنبددهَ؟

اسلِاسهَوالبزيللللَرولِكاالبالثعلنوتلملَماوصول!بلحلَىكبيرهَيدوجهْالسيالعى

اقمععمللِاتهستوىفى2الخفف!هذالَضمنوكدالبناء(.وإعادةاللثلفافلِهَْ

اللَمةتراكملَشجيعوعدمابرأسية؟الئقهَلَراكملتانَلجيعالرئلِللطللأداةانلملحابا

اللَطهلِرعمللِاتول!الئمانلِنياتبجلولأنهالواضحمنوكانالأفقيهَ.

*.وربماالسنكبارمنالقلِادلهالأ!ناءبينخاصهوجعهَغلِرإلىالرئيللليهَ

بالنلللبةوحلىالتطهير،عمليالَأجاذبلِهَ.فىالخللماوةألعدبابأحدكان

واضخايكنلمإذبها"؟اقتبؤإمكانلِة"عدمصلبفىلِكمنلهاللملعطلنَملِن

شبكهَفىعليهالثَبضبىإلىالأمربهللللِنلَهىمنالسابىَالمؤكَفصعيدعلى

المحبرىالتطهلِر!لِالَأمنوكل.للعمليةالعنانلُطلىَْأنبمجردالاتهاهالمحأ

كلماأنهبعدفيماتبلِنالصينفيْالكبوىالتثَافلِهَوالتؤرهَسلَاللِن،عهدفى

لُعاواأنيمكنألْفسهمالجناهَبأنأكنرالاحلَفلكاناللطهلِرعمللِالَأعظمت

وعلىالعمليهَهنهايةفىجيدًائتظف!أنيجبالقائمهَلأنالضحايا؟بلِنمن

أداءيلَدهورأنالمحدهلقَمنلِسولذلكلَطهير،عمللِالَألحدتَلمحلأى

واسلَمرالسبعلِنيات،أواخرفىلِنهاوبدأوالإنلَاجيهَالنالَجنموفمعدل.النظام

ثبل(.منْالمؤلفناكاثلها)كمماالنَمافلِنلالأفىاللراجعفى

خالالَمامنصاحبتهالذىالافخفاضومعاللَطهدرعمليالَأغلِابوفى

فىثابتلراجعحدفأأعلىمستوياتعلىالمديرينبينالعملدوران

)8391(:جرانلِكداقلذلرىكانكما.الوظيفىاللَرلمحىإهكاثيالأ

جلب!ددالنخلنلا!منالثَلألىالنصففىألسداسىالدطهدرعملطِا!إن

فىالسنفىكبروأالذيقالشبابالتنفيذيدنهنجيلأالسلطهَإلى

بأكملها...ألثالتةألفترهَخكلتمافاالترقىخطوطوعردالواوظالفهم،

علىللمحاسبهالائديثماروألواسعهَألسريعهَألسابقةالممارسهَوأهملت

لمالجاريةوظائفهمفىافيمانمن.درجةللمدبريننوقو!كماألفشل،

"242(.)صالكبرىالأمريكيةألشركاتمنأىفىأبذا!نح
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الفلَرةخل!فىالسوفلِلْىللنظامإنجازأعظمكانوبمالذلكونتيجهَ

لكلولكن؟للمدلِرلِ!فقط--لنِلب!لَوفلر.الأمالىْهوفصاعبأ،الللللَينياتمن

كئيزين،نظروجهات)9891(أسلندأندوزرذَدوقدألِضًا.العاملةالقوى

كبَ:عندما

يقذرونه،ألدبوفييتألمواطنينغالبيةَأنلِوىألذىألوحيدالإلجازإنااا

بسهولهَلَوجدالوظائفف!لألتالاقَصادي؟الأمانمنالعالدةالدرجة!

لاأمبالفعلتعملأكنتسواءالأجرنفلب!لَمَريئالكويدفعبها،ويحتفظ

.(52)صاالعمل

للاطَجاهmobilitلأالحركهَدابللِهَوغلِابالافلصادىِ،الأمانزلمحادةومع

عفليالْماشكلفىالدلطلِالممىالقمععمللِاتَوائدللحابأسفلإلىأوأعلىإلى

اتجاهْمتزايدفىالطبلِعيهَالنتلِجةكانبَ،الأخرىالعمابأنواعوبعضلَطهلِر

علىولعملِقهاوتقولِتهاالأفقيةالعغلشلكاتأربطةلَكولِنبمعنى-لحَاَمر

النوصكلالَورالحولازدادفمنلأ:الوظلِفي.اللَللللسلمسلويالَاكل

الأكثراللَعليلكانووبمامغلمَهَ؟نخيةإلى)المتقفي!("nomenclature,ا

1(.7819ماثيوميرفلِندراسةفىْملَاخالهم،لوفوتاللَىللمؤاياتفصيلأ

شهرعنعبارةكانوالذىأ3الدثمهرراللالَشملالمؤالِاهذهؤكانلا

طخلِالنا-يوصعفأوكان،العملمنستهَكلعننالحزبلأ!لاءلِدفعإضافى

موظفوعليهيحصلكانيق!:م!وعلى"والعلاجالمللملَلفَمفىأموال11بأنه

الجمهورلاتالحادوعواصمهوسكوفىالموكزلِهَاللجتةأجهزهَفبىالحزب

لِحلوىمغلىَمظروفعنا)عبارهَكافدأواللَىالخزِب""وحزمهَ.وآنجرون

المخصصهَالمنافذإلىللوصولتس!تمعشهرئايسلالملمنمبلغعلى

السلعمنواسعةلَشكلِلهلَيلِعالئىإوالمثاجوالأجنيية،والعمالدللمللللَهلك،

الس!فيلَيةالألملعاربوبعلَباعكانلَأواللَىالواقيه،السوفيتيهوالسلعالغربيهَ،

خاصه،ومنازل41(،)ص،الرسمىالصرفطبسعروذلكخمللعهاأو

ونظام،بللنائقرسملِةسلِارهَ:شكلفىخاصهائتمَ!وسيلهَعلىوالحصول

للوزارهَ(،الرابعهَ)الإدارهَوالمللللوضفاتوالعلِادالَاللملللتشفيالَمامغلق

إلىوالسفرالإجاؤةلمَضداءخاصةولَدللهلِال!،لللَعليمخاصهَولَسهِالت
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)المنصهَ(خبسمنعللِهاالحصوليمكنكانالمميزالأهذهكلابخاوج.

Blatْخل!من.ألِضئا--إاوالنفوذاللنَدخصيهَالالصالا!اسلخدأم-(ا

52(.)صأدللهلالحياةلجعلالردنَداوى

النومنكالثوراهوقص1991ْ()910ْ38،آلنَ!جارئونللِمونَىويصفما

:ا859عامالتضامنتؤرهليلةفىبولندافى

ألطدَلآ.ئهمعلى،بدقهومنفهم.يمكنكانالنومنكحوراأ!ماءإن

وأ!ميزالَأوألمركزبالسلطهَأ!ماؤهاويتمتعالعملاء،منالحاكمهَ

وسلأللكأقرادلِمتلكونلاوربماإلد!ا؟الالقممامبفضلملَفاؤلَهَ()بدرجات

كلألواْالس!بعِندالَاففىينباملة.بدرجةفيهايتحكمونولكنهبمالإنلَاج؟

الطبقاتبنظموصارنلَهما،الشعيةابولندا"مُلطأنهمعلىيُعرفون

دى-دألعهَبدرجهمركزهَوالاكدصأديةالسماسلِهَالسلطةكائماالأخرى

الأعضاء.أبناءوكانلَمافا.وظيفيهَنخبهَطيفنا-لَكنولم؟أيديهم

قوؤنتألسبعنيا!وفنى.للنظامموالينطواطالماآلطِبمميزاتيلَملصن

فىبارزلضبىابئاكفَفإذا؟الغربفىال!رانهَبملِزاتالميزا!هذه

أكطَرصو!رضأققمل،ولَطيمأعلنئمعِمثمةهسطَوىلكسلِكون!زب،

لِممدكانفربما،ألعلأللأتأضفناوإذاألعاهل.ابنلأنَكمعاصريدمن

الحزباحتكارالَطاسنمرارعلىمباشرةالممكانمنهلبوننصف

9(.)صألمميزاتاووالسلطةلؤظائالْهم

علىالعمللنَمبكاتنمولِلنعكلها!التىالحزلأ،يواجههااللىوالصعوبة

فىمطمدتمرةخدلعاوةمعهاجلبتْأنهاهىالوظيفىالتسلدلللمنالمسلوياتكل

كصرإنإذإ-ا(؟)5اللنَمك!ْبملدلاعدهَالنقطةهذةفهمويمكن.الحزب-سلطه

بالفرصالأساسيةالحزبوعودهعولَناكَضتللبجض،لمنحهاالصِزا!

الشيوعىبالحزبالعضويةخايرمنعلبصولاالحديثإمكانيهَأوالمنصاتbl،ءْ)،(

)المترجم(.السوفلِلَى
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الحدلِهَاللَكلفهارلفعتأن؟الوعودهذهنكثونئيجهَ.والمكافآتالملَلملاولِهَ

لَواجعلَاونَانلًا+)"(5للنقطهاللِسارإلىصُوِّرَ-بالإنلدفىكماالصراكم،للولاء

مقابلالأفمَيةالعمللنَلبكالَأأهميهَازدلِادبلللببالمؤلمعلللالَافىالكفاءه

هنهعلِنهللملَوىأىعندأنههذاويتضبمنالرألنليهَ،العملشبكالَأارلَباطالَما

منذلكللضمحكما،الاقتصادىللنموأصغرمعدلالَماإلىذلكلُرْجمَالللللطه،

الانلدالللنهذينوكلاأ-إ(.)5اللفَنبمفى")+(المنحنىأسفلإلىاللَحول

افمووهعثل)+(الللللطهَتحوازنلخفلِضفىبعضئايعضهمالعززان

السوفلِلَىالنظاملَدهورصئوِّرَأ-أ()10الشكلففىهنا؟ومن".الاقتصادى

س!0مثلنقطهَمنالاقلَصادى!النمو،السلطةتواؤنفىأسلفلإلىبالانلَم!

أد!.مد!نقطهإلى

ألللعلِاللميةالحزبللللطةفىونلُائجهاللدهورهذاأعراضوكانلا

يلي:كماوالاقتصاديهَ،

منكثيوهروبمعآلحلِاهنواحىكلفىالفتؤالِدالنقصأ-

والئقصالأوامر،خليطع!يعيداوالبحركالقلِاده،سيطرةمنالمؤلسلات

الرشوهَ.أنواعلكللَواؤنإلىالفللنادبسببوالنقصالحؤب،سببهالذى

ففسه.للللمببفلِهاالمغالىاللَعللِمالَافىالازدلِاد2ْ-

توسلِعفىالوفتارالَامدلِرىئفادىمعللموازئةالهلئَطالقلِود3-

الرلنَماوى.علىالحصولمقابلفىللمنلنَلاَتيالائلَمانالمقالِضه

فىوالخساوهَالإنلاجيةفىالاتخفاضبسببالموازنهَ؟عجز4-

الأعراضبىأحد)النَاتىالاقتصادفىالنموتفاعَكنلَيجهَالمركزيهَ؟الإلِوادالْأ

السوفيتىِ(.الدثميوعىالحزبسلطهَقراجعالأخرى

لثدراؤه.يمكنماوجودلعدمألنقدلِهَالئعاهلاتلوقف5-

ذكرها.سبىالنىالألملبابلكلالنموتواجع6-

النمو؟.انعدامعلىلَدللاالرسميهَاللللوفيثيهَالإحصائلالاأنورغم

اللمانومايكلنوف،وأللكأجانبجلِان،آبل:منهمالاكلَصمادللن؟منعدذافإن

وثَد7891)*(.عمامبعدالسوفيلَىالالحادفىنموهتاكيكنلمأنهزعمؤا

ء(15ص،9891،أسلاطد-)انظر)!ه(
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افىاللللؤدنِلَىالالَحادفىالإثلاجْفىنقصحالالَاوجودأسالنهدا!لَرح

فيهاسلَبدل!الذىالحدإلىالللعوفلِلَيهالحياهَفىفتخلبَأ،الثمانلِنلِالَامندصف

!لفى11و"لِأخذ11يعطى11مل!بكلمات"ولِبيع11اللنَللرى"،امل!كلمالَا

الحلِاهَطوكلَراجعالمباغتةالأعراضأحدوكان18(.)صاللِوميهَ"الحلِاهَ

استرلى-ثرالعلالَافىبهاستلنَلهدماْ)وهوالسبعلِنيالَأفىالسوفييتللذكور

ميخائلِلالسوفلِتىالاقتصادىكالههاأسلاندولِقلْبس9(.ص4991فلِلنَمر

لذلك:المحلملةالأسبالاعنلئنملِطلِف

جماعلِهَ،ظاهرهَاحدراثو!موءمْالمبالاةالفوضىأص!بحتلالَد

ألولمحتنفسفىمصحوبهَالشولمجألعملىاحلَراموعدمالسرقهَْوأصبحت

بطرقذلككانولوحدىكنَلِزايكسبونلذينأولئكضدعدوانيةبفِرة

السكانمن.كببوجزءعلىلبدنىالالحطاطعلاا!وظهر!.شَريفة،

مذكورشملطلِف،ا)مدخلأللِلوألخمولىوالطَبطلالخمرينَموببسبب

18(.ص9891،آسلاطدفى

السوفيتيالنظامتدهورأ(-51)لفَمكل

ا!صادىألنمو!ا

ا!خ!ه

أ+ال!

السلطة

لم8لم+

5برلم

أ!

صك

+5

اثلأاةلم

-------------

فيء-جمر

أ+
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جووباتلنَدوفالوكيىَأتىْاللنَلموللِهللدكلَاتوريهالللباتهذابحووفى

لمولماذا؟الإصلاحاسلَرالَلِجيةكالْدافماذ.االإصدلاح،علىمصمِّموهو

اللَ!الىالفصبللِدلاول؟النظامفناس!عنهاولكنْلحج؟إصلاحعنهايندج

الموضوعاتا.هذه

!ملنكْلالإصنلاحاسل!راللجعاتمممابلالمنموثللىالإصلاحأستراللجيا!6-

الاثيموللهحرطاأو

نهالِهفىلُمّحالتىالمدنَعاكلمنواجههاوماالنَمانلِنياتمنلَصففى

بوولللتوويكابحم!هعرفماجوربالَشوفأطلىَالسابىَالفصل

الابللِطرةلَخفلِضإلىولمحهدفان،للحملةاللوأمعمودىوكاناوجالثعنولدهلَأ"

خلكلهناللَعبيرحرلِهعلىالقلِودولُقللِلالدولةمنلنَعاَلأعلىالمركزلِة

لتحليلرئلِللعةمشكلةالاللمتراتيجلِةهذهوألأرتوالمناثلثلهَ.بالنقدالسماح

لِعملأنهالمفروضْمنلنَلمولىكَائديلَصرفلماذااللثلمولىِ؟للحكمالمؤلف

هنسلطلهمنحبزغالِفقدحيثالطللطهَ؟هذهمنقدرأقصنىتحقيقْعلى

المفيدمنأنهنجدالالدهترالَلِجلِة،هذهنفهمولكىكلَير.منها؟عنالتتازلخل!

اْ.789عامالصينىالإصالبحبدأ.الصلِنىالنموذجإلى-أولأ-ننظرأق

تلصفوكانلأ.بحتةاثبَصاديهَكانلَاهناكْالاللمترالَيجيةإق:ْالقولومجمل

الملكيةلجىلَخافظكانتبينماالمنتجالَأ؟سولىفنىالمنافلللهبإدخ!

اللبلوهـاالىاللَحول11المحملَرالَلِجلِهَأو2991(،لْوتون-)ماكصيالنالاسلَراكلة"11

لهذهرئبسهعناصوأربعةهناكوبمانت4991(.إبرللِنوخصخصهَ"بدون

ا.لاسترالَيجلِهَ:

ألْأْلَلعلتطيعالتىاالمسلَثلهَاالمشروعاب11َمنجديدهَ.بأشكلسُيمنحَا-

عامفىالجماعيةالزراعهَبإلغاءالاللللوائيجيةبدألَاوقدالخطهَ.خارجتعمل

عقودالفالبحود!ثنِهاأُ!ىواللىإ،االعائلهَاملللئوللهَنظامبإدخلا979

سلطهَفنِخهواكماالخاصهَ،عمليالْهمفىواسعهَوحريهَ،للمنوا!لعدةالجار



دلمحعبأرباحْبع!دالاحلَفاظفىوالحقالطملو!-،فىإنتاجهممنِجزءلبيع

،4991)برللنوْللدولةالمحصولمناللزامهمحصصولورلدالضرائب

الزراعيهَغيراللنَمركالمحأمنصننفماتأسيسيدألذلكونلَيجة4991َ(.بيركلِنز

أووالقحوىالمدن)خكوماتأدنىم!معلَوىذاتحكوملِةوحداتيوالعمطة

TV GS).م3ووالمدينهالقريةبماثدروعالَأ11تعرفاللنَلركالَاهذهوكانلَا

سلِطرهلَحلمالَكونيولكنهاكفها؟القرلِهَأوابمدينةمواطنوالللمياويملالكها11

البابفىذكرناوكما4991(.واتج،-)للنلانجالقرلِهأوالمدلِثهَحكومه

لنمواللللتوىالمعدلبماهلوسطوصلمذهله.بدرجهَناجحهَكانلَما،السادس

-9791الفدوهَنجل!فىسنوئاه/ه3025إلىالدنموكاتدالكفىالنالَج

كانواأنهمذلكأسبابأحديكونوكَد4991(.زوو،-)وايلَزمان1991

الملنَمروعاتتواجهها.اللَىلَلكملرصعبةموازنهَكَيودتحلَأيعملون

لثعركاتتكنلمولكنها251(؟ص4991،)بلِرللِنر؟اللمَللِدلِة"الرأسفاليهَ

الصلِنلِهَالالللتراللِجيهَأسالعديًاةافى.عنصؤاالخصخضةلَكنولم،خاصة

(.4991)بلِركينز

أكبرذالَي"اسلقلس11منحهوالاسلَراتيجيهلهذهالنَافىالمكوِّنكان2ْ-

بيعحوَلمعلنىحضلواثدالشركالَاهذهمديرىفإنلذاالحكوميهَ؟للانلركات

المطوبهَ،الاتلاجحصصوحْفِّضلّلأالسولى،كْىالخطةعنالزائدالإنلَاج

أحيانًالَصل)كانلَأأرلباحهممنكبلِربنصيلمابالاحلفاظللمديرينوَللطُمِحَ

!أ.للدولةثابتمبلخبعد.سداد10/ه(05إلى

للخطهَالمحخصصةالمنلَجاتقيهلَباعئتائىللَلمعلِرنظاميوجدكان3-

بلِعهيمكنالخطهَعنالزائدالإنتاجبينماالدولهَ؟تحددهارسميهَبأسعار

؟..ْالسوقبسعر

لللئَد،كالْألمبمحوكَد"،العالمياللللوق"علىالصلئىالاقلضاداتفلَح4-

سجّعّلَأكماالطللطا!،م!لَصبرلِحعلبئالحصولدو!والأسليرادباللصعدير

الأجنبلِه.الاسلَلَفاوات
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أحدكانالطريقه؟بهذهج"لمللطتهاعنشَموللِةحكومةلتخلىلماذا

وللِسجزئىِ؟انلللحابحدوتَهوالاسترالَلِجيةلهذهالواضحةالمبررالَا

للحكومةالفملوكةللدنَ!دركاتأعظمكِفاءهَْللِحفزالمركؤلِهَ،للسيطوهَكلئِا

سلطةكُلِّصَ!ولمحدالاقلَضادلمحأ.الئموعمللِهلُدْلمحعويللالى،الأخرىواللئمركالأ

منحنىانلَقلفىاللثللص!ايلبينحيتأ(؟-2-)01اللنَلكلفىالدولهَ

الافتصادىللنمومعينْصوىأىعندأنهيعنىوهذا-اليسارإلى+)"(

االَليلإل!لالِوجدثم)ومق)!(،الدولهَموازنةمنأصغرمللملَوىلِنتج)"(

+إ.منأقلسلطةتوجدولذاقيل،ذىعن+الطملطهَإنتاجأجلمنلإنفاقه

هذهأوْالمفنرصْومنأكَل.قائوئلِهَلللللطالمامعقولاوصفادْلكوييدو

العملعلىلَؤالِدوكفاءهأكبر،بإيجادالنظامانهياولمنعكانبَ!الأسترالَيجلِهَ

عندانتهائهمنيدلأ؟!3مل!نقطةعندينلهىوباللَالىالاقلَصادىِ،النمؤ

بلَراجعالهدف-هذايُحقىَأنولِنبغىأ(..-2-)15اللنَلكلفىي3النقطهَ

اللنَلككويبلِنالإجواءالأ.هذهغيابفىسلِحدتَكانعماالسلطهفىأ!ل

ة+()انحداريتجهأنالضرووىفمنالاسترالَلِجيهْلَعمللكىأنها-2().

مدىفولىأعلىإلىوليل!أ(-2-إهااللثَمكلفىكماألعلفل،إلى

اللللعويقىالفكروإدخالبإ.-2-1ْ)5الشكلفى)كما،الإصلاح

marketizationالمفاجئالقجرمعيتعامللكى(؟للناتجاللَلدهولِقية)المنافلمله

(1،مفاجئشمولىخولأنهعلىإليهالمؤلفلِشلِرماهو"،)+(-هنحنىفئ

كافئا،ادتصادئِانمؤاوأحدث،حيدهبطريقةاصالِحَماإذاأنهوأخلِرًا-لِلاحظ

الولاجم!لَللفةلِخفضوياللَالىلل!ظام،الولاءعوضلِزيدَأنالممكنفمن

--012اللنَمكل)فىم!4اتجاهفىأخرجمطصرةللخلف+)ة(منحنىولِنتالل

سلطاتعنباللخلىأنههىالعامهالفكرهَفإنذلك؟لم.لِحدلَاإذاوحلَىأ(

باسلحواذهالنظامينلهىددالشَركالما(،علىالسلِطرهَالحالةهذه)فىالدولهَ

لِوضح.الإصلاحعمليالاْبث!ؤنعللِهاسدحصلكالىْهماأكبرسلطهعك

يمكنهالسلطةمنددرألمحصىتحقيقيرلِدالذىاللنممولىالنظامأقيِميفدلك

)"(ْنالكهل!إصائحية"11ألللترالَيجيهْلِتبعأن

اللى(الإيِرادمنلرفعلكىالسطهاللخلىا،عن)الالسراتيجلهقىالللللايهلاحظ)*(

نصورثحللها)!ا1688عامالعظمىالثورهَفىالبريطانيهَالملكيهَاتبعتها

(.الخامسالبابفىونولمحشَت9891،!لِنجاستو
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الَبعهاْاللَىالاسلَرالَبجلِالَ!فإنالسابىَ؟السوفلِلَىالاتحادوفى

)إعادهَوالبرلِستورويكا)الثلفافيهَ(الجلادلهنولم!لأفلرهَألَناءفىْجووباقنثلوف

فعلولَمافا.ملَالماْ.الصلِنألَبعلهاالتىالاسلَراتلِجلِالانفسهىكانلَاالاص!(

خارجتعملاللَىاللنَلوكاتمننمسلثلثَطاعإدخالللسوفلِ!التحالصلإن

فىالخطهَعنالزائدهَمنلجالَهااللنَمركالاهذهلبلِعأنولَسلَطلعاكولهَ،خطه

الضرائلادفعبعدبأرباحهالَحلَفظبةنالشركاتَقانونلعلمحوك!الندو!ا.

اللثَعركالأدائلَأاللَتائىإنلَلللعلِرئظاموادخلللدوله.الأخرىؤا!لَزامالَ!

علىالدولةلنمجعلَاكمامباشَبىه،ْولَسلَوردلُصذَرأنفىالحقلديهاالحكوملِهَ

-253ص499،1)بيرللِثرأجطبلِهَشركاتمعهلنَملركهلنَلركاتإنانَلاء

لِركزفكما،وباللَالى(؟121-021صْ،4991وو-)ساكلل!2(55

ولالكاللبلوفيلِ!لَبناهاالتىالإصلاحاسترْالَيجلِالابينالاخلَلاففإنبيرللِنر؟

ا؟الكبلِحراالانفجاو11اللدرجلِهَمدخليلِناخلد!يكنلمالصلِنلِونلَبناهاالتى

المفلرضومن،سنواتلعدهَالطلوفلِلَىالالَحادفىاللدرجيةهنهججُرِّبَفثد

بأنهلَثَضىواللى.الصينحالهَفىنو!للَطتاللىكلالك.نفسهاالأسبابأجلمن

السطهَاسْلَرْخِلِتماإذاا!ولِلالمدىعلىأكبوسلطهَلَحثتلِىَيمكن

الإتتاج.بمئاكسهَألسماحوفَيوالمؤسسالَأ،الدولهَعلىالمركزلِة

ال!ثمموليةتحرلمجاأوالإصلاح2أ-511شكل

الإفئصادىالنمو!*

اكالم+ا!لملم+

4!أءكلا

+صي3

ال!بمطهَ

-

برصرلمكا

!كاا.
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الإفلصادىكاالثمو

يهلم+ا!لمنم+

لى!ر!ه.

السلطة

أط،

وراءآخرعقالنهىسببلِوجدكانالسوفيلَىالالَحادكْىولكن

حالالالخلىَعىاللنللِإالحزبسلطهَكان!الدفاتلتلا!فبحلول؟الاصلاح

حالالَانموبللعببكبلِرهَبدرجهَاُنلَهك!قدالعطالِا،وتوزيعوالندَصانالعجز

الاملَازالافإن؟لذلكنلَلِجهالأفثيهَ.العملشبكاتفىالمقايضالأأوالدواطؤ

ولئَلاوى،إلىكبلِرهَيدرجهَلَحولَّت،النثَصمانحالالَمام!قلئَلألَأاللَئوالعطايا

فىمخلكفاالموقفوكانالدولهَ.أهداف.لَحقلِىَفبىالأفمَيةالمقالِضهَتس!ولم

ا!منشيءأوعقدلمدةاللَثافلِهَالثورةلجربهَمناستفادلَاالتىالصلِن،

91عامفىالإصلاحعمللِالَابدالِهعندالقبيل V،Aالفلَرة،لالكألَتاءوفى

ساكلم!-من،2911)فلِربانكالصلِنىالحزبأعضاء-م!ه/ه06طهِّرَ

قدكانتالحزبللليطرةذلكْبأنتفسلِرورغم1(.11ص4991،وو،

لعمللِالَاونتيجهَلِخلالف.هناالمطروحاللفسيوفإنالصلِن؟فىقؤَضلأ

العملشبكهَالَصالاتوكانلْاالاَخو،1افىلِرتابشخصكلكاناللَطهِر

السهلمنكانوبالتالىوهلئطَ،ضعيفة،الحزببجهاؤالمونَبطةغلِرافيفقيهَ

بمانووبما.الإصلاحعمليهخلكلمسلِطزاالصلِنىالحزبجهازيظلأن
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يفعلهالمبلِنماوالبريسلورويكا؟الجالثللنوسدأجورياللثَلوفأطلىالسببلهذا

لِلَعلىَفيمابهم،خاصجالثلعنوستكل!منلدلِهمكانتفقد؟الصلِنيون

لَساندأنيمكناللَىالحؤبلِهغلِوالروابطلإضعاففلِهاالمرغوببالأهداف

بأهدافتدفعلماللىْالمبادلالامنالأخرىالألنَطكالوبعضوالقساد،الرلنَلوهَ

.الأمامإلىالحؤب

السوفلِلَىِ،الالَحادفىجورباتشوفعهدفىالإصلاحبرامجأنورغم

فمنللغالِة.مخللفهَكانلَمافلألَنبرالَهاملشابههَ؟كانلأالصينفىدلِن!جوعهد

النمومنطولِلةفلوةالصلِنفىالنلَلِجةكانتالاقلَصادلِةالنظروجهة

85/0صْأكثَراالآلْى(،حلَى)المل!اصلهَعاللهبمعدلالَأالنابلَماالاكصلادى

24(1.ص4991،)بيركنز،2991-7891عافا!علنَلوأربعهلمدهَسنولًا

الإلِوادونماسنوئا،ه/ه1،بمعدلالرلللملِهَللموازنهَالإجمالىالإلِرادنماوكَد

1()*(.5ص299،1)سيكلِولار،أسرعبمعدلللمواؤنهَالإضافى

هىأ!إ!!)نحو.النهائلِهْاللَأنَيراتافكانتالسوفيلَىالاتحادفىأما

النقصحالالَأفىوانفجاراللَخطيط،نظاموانهلِار،الكلىالاقلَصادْانهياو

السلطة.فىعافاسبعلِنمنأكثربعداللنَللِوعيهَوانهلِاوواللَضخما!كوميه

الشمولىالمفاجئاللَغلِلِرالصلِتيونأنجزفثدا-12؟)5باللنَلكللِلَعلىَوفيما

520ملرنقطةإلىا-2-أ()5اللنَلكلفىأهـ3مل!نثطةمنولَحركوا،بنجاح

،الإصلاحبدالِهبعدالموازنهَالمحرادالَأانهارلَافقد؟السوفلِتيالالحادفىأما

صرْنقطهَمنأ-2-ب()5الدنَدكلفى4)+(منحنىأسثلإلىالنظاموانتقل

2/س!.مدرنقطةإلىأ/م!

داخلمنكبلِرهَبدرجةانلثل!قدومواقخهاSOEمكال!لبكانلطَالثمانلِنياتأنناءفى)*(

عندماأثهسلِكيولابىولِبلن!ممعهـ3.ممل!ازةموازنهْحللطايالاإلى،5*!دلأالموازنهَ

جؤءوكانكنَلزا،أصخرالموأزنةعجزكانالمخلارةالصِزانيالَالَلكضمنت

كثلِزااُكبرالأفللِمحكوماتإلىاكىايذهب.المركزيةالحكومةمنوالإنفا!الإيرادات

معروفأ.كالأمما
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أسهملَاقدالعواملمقعدلِذاأنوغم؟الاختلافهذالِوضحالذىفما

فىواحداخلَلافلوجدفإنهلمحللِل؟بعدمنهابعضوسلِنالمحلقَذللاأ،فى

منعالٍمسلَوىعلىالصينيهَالسلطالْاحافظ!حلِثهنا؟الاسلَرالَلِجيه

عللِه.يحافظونماؤالواالحقلِقهَوفىالإصلا!،عمليهَخل!فىالقمععمللِالَأ

السلاسلِهَ.الللملِطرهَفىواخوافقدالسولمحلِنِقطأما7991(؟)منلَصفاللِومإلى

السنِطرهَمن.خفَّضواا!دلِنينأنرغمإنه:المؤلفلِقولأخرىودطريقهَ

ل!ولىبدلِلابوصفهاعمل!الدولهَفإنالمنشالَأ؟ْعمليالأعلىاللَفصيفلِهَ

خلرفىمتخلفلَا!كانتاوكلتأهمالإنقاذفا،الالزههَالقانونيهوالنظمالملكيه

قوَّضواءسيطرهَأخرىوبطرقالجالثللن!لَأالسوفلِتِوكدَّم.التحولعملية

نواعنَالتسلِتلاول،الأساسيالاخلَالفكانهذابأنهالزصكموللَدعلِم،الحزب

الناجح:ل!للاحضروؤيةكبلِرةدوجةإلى-تُحبومعينهَ

.يالىلإدااللَقدلِر-ا

الطدلع)افحرافالمألوف4المجرىعنالدلللععوضانحرافمشكله2َ-

السوو1َ(...منتجالَاإلىالخطهَعن

اللَضخم.3-

المركحؤلمحهالدلددطرهلَخفلِفأنالمؤلفلدلييلِنالحالالاهذهمنكلفى

لحل"السوقإلىاللحولاعلى1الاعلَمادلمكنلاوأنهالملثَدكلهَ،لا.لِحل

تتفاكمآلسوقإلىواللَحولالتخفلِفهذافإنذلك،منوبدلاًأيضنا،المشكلة

قىلاتوجدلموالبىالملكئهَ،حثَوقلنظامعلٍلَطورغلِابفىالملنلكله

فىالدولهَسلِطرهَعلىفالمحافظة.السابقالللعوفلِتىالاتحادفىولاالصين

الضائعهَ؟الملكيةلحقويَابدلِلأووفَّوتساريهَْالمفعول،كانلَاالصلِنحالهَ

نرىولكىالسوفلِلَي؟الإصلاحيرنامجفىموجودغلِوالبدلِلهذاكانيلِنما

أكنَر.المشكالت.دئهصلِلهذهمنكلسنلَناولفي!ةالنثَطةهذه
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الإداريةللسيطرةألملَخد4الاَلياتأوالإدارىإلتقديوأولأ:

)مثلقرارالَهمعلىالموكؤيهَالسلِطرةمنالإداريونخرِّرَماإذا

سلوكهميكونكىالضمانالْاففاوهكذا(الأجور..سلِاسهَالاسلَثمار،لدبلِاسة

الأمريكيهَالمتحدهَالولايالَافىاللنَلركالاأسلوبففىالمحطلنَلأهَ؟مصلحهَفى

منصعْلِرهحصهأنفسهمالمديوونلملالككما،واسعتحوعلىالأسهمئَملالك

المدلِرين:علىالانضباطلفرضجيدًامعروفةأجهزهولَوجداللنَلركهَ،ألللفم

بما،الأسهمأسعاويقلِّملكىكبلِرة؟يدرجهَصَطوررأسمالىسوقوجودملر

ملكلهفىالكبيرهَ.الحصصنذوىالأللعهمحملهَمنبعضوجوددْلككْى

بأداءالمديرلِندخللَربطاللَىْلللعولِضلَنفيذيهَآللِالَاوكذلكاللنَلركه،

القدرةدْوىمىْالخارجلِناُحدبواسطهَالإدارهَْههاملولىواخلملاللفَلركهَ،

،7691-ماكنج،)جلِنسطِنالشركهَلتمولِلالضرورىالمالوأستوفيرعلى

لألمعوالىالملَناهىالضعفأوْالأسوايُأوجودغيابوفي8791(.وينتروبأ،

وجودعدملِعتىذلكفإن؟والصلنالسوفللَىالالَحادمنكلفىْالم!

الذالىالاسلقلكلفإن؟لذلكولبغاالمصادو.هذهمنممكنإدارىانضباط

فعلاًللمدلِرينأعطبىI،871عامبعدالسابىَالسوفيتىالالمححادفىالملَؤايد

حلمعابعلىالمكاقآلَأفىؤيادالَأ،وعمالهمأنقس!مليملحواالحريةمندرجة

فىللموازنهَ،الهلنَلةال!يوذعلىالحفاظأدىوقد.للدولةالضرائبمدفوعالَا

لَللَؤمكانلَأالدولهَأنلِعنىكانذلكلأن،المشكلةلَفاقمإلىالإصالثحالَافترهَ

نًمَومِنْالأجور!ؤيادهَنتيجةالموسللماتَتصلِبناشئهَخسائرأىبلَعويض

الفلَرهَفىه/ه97بنسبهَارلَفعالصناعهَمجالفىالحثَلِقلِةالأجورضوسط

بدرجهَصقرةالأسعارفيهاكانلمافترةخل!سدىأنهبمعنىا11851199

)بويكوالإطالىَ"علىنماكَدلِكونألاكادالنللععوضأنكمماكبيرهَ،

كانتاللَحرر!يجهَفإلْىولذْا22(؟5ص!299،ساكس-للِبلَون،2991

حدنَتالتىالظاهرهَإهيشاروكان،والنصانالعجؤلحالاتتكل!ا

ومنْوجههَا.اللَلقائيهَاالنصمخصه11أيبااالمتنمآلا!اأتهاع!حأأحطِنًا--
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اللَىالدولهَ،إلِرادالاتهبفىمثملكإَأخرىنليجةهناككانتالدولهَنظر

فىملنَلابهةملنَلكلا!ظهرتوثَدسلفا..موجودالفوازنهَعجؤلفاقمإلىأدلَا

مراقبهَلَلنَلدلِدطرلِقعنأُوقفتْولكتها؟الإصلاحعمللِالَابدايهَمعالصلِن

وهذا1135.ص1291،نولون،-)ماكميالنالإدارىالللعلوكعلىالدوله

خب!فىالشركالَاتراثَبأنلِجبالدولة11:نولَون-ماكميلانلِثَولكما

صاللحودل".َفترهَ

والخدماتالسلحلعرض!المألوفلمجرىعنإلانحرافماثهكلةتلأليا:

.versionئةSupply

سعرلِنوجوداحلَملهى،الجزئيلالصعلاحالنَانلِةالرئلِسهالملنَ!لكلهَ

الفز!ازدادوكلماإ،السوقوسعرالرلدلمىْ)الللدحرالسلعةلنفلل!هخلَلفلِن

إلىللدولهَالفخصصإنلَاجهالِلَحولحلِفَالنَعركهَ"لأىالحافززادبلنهما

1)سلِكلِولارالحوالدد!مو!ا 9 A A،والواقع1(.299،فيدندنىِ-دنَدللفر-مورفى

للبائعينوالحوافزالفرضمنعديذاقدَّم(والسوق)الخطةالمسارلنتظامأن

)88911:سلِكلِولارلِقولكمافمنَلأالخطهَ.مناللَهربلمحاولهَ

نسبيا،عثلِةحصصذالَأمحاصيلزراعةمنللقحولحافؤا.خلىَألتظامإن

ألبَموألحمَول،الحصصمطومهَأومنخفضةحصصداتمحد!لِلإلى

ا!تصاديةمحاصيلأوالمَطنزراعةإلىلَحول!الخبوبمنلحصصتخضع

عاملمدةألنالجحجبهوبلَهربوساللوأحدصحدح.والعكيىأخرى

بش!يلألعاللاتمنءدطِومأووا!حدة،مرةكلهيُسنَمذلكوبط،عامينأو

ألموضوانلِوض!خددوأخيزا:للدولهَ.لتسللِمه،8واحدةلعاللةكلهنثجها

فىبهامصرحغيولَخفلِضلإغراءالَاجيرانهمضصطتحت!للِون

أثَلوفاءألسلوكمنالثوعهذاص!صتلجو!دألحصة.مسدويكَ

ألحصص،فىزيادهَ!لَسليمفيهازدادألذىنفسهألوقتوفىبالحصم!،

.Y(98عللِها)صبُتق!بأسعار
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منَللمواجهةاللللو!ماآللِاتاسلَخدامكيفْيمكن،الواضحمنيكنلم

أسعارخُفِّضبَماإذاأنه)3991(،سيكلِولاولِشيروكماالمشكلا!.هذه

كأملهَ،عْلِراللَسويىَعملدهَسلَكووْالرسميةالأسعارمسلَوىإلىالدندويَا

أسمعارارلْفعلُاماوإذا.الإصلاحعمليهَوسللوكَفالاتحهِارإلىالنالُجوسلِملِل

بلِنالفجوهَحيتالدولهَ؟لحصصالوفاءللَفادئالإغراءالَاسلَزدادا!و!

الدول!اللللَجابلَماماإذاوأخيزاللَؤايد.السولىوأللععارالرلدلملِهَالألللعار

يعنِىالتصرفهذافإن؟اللممولىمنبالشراءالحصصفىالنقصلحالالَما

لَضخملِهَ.عواكلبلهوددونالموازنهفىعجؤا

الانحرافملنَلكلةعلىللسلِطرهالس!لَىنوعمنمجدلِهَآللِةغلِابوفى

وقدالقمعلِهَ.الدولةأجهؤةإلىلجوءدائمًاهناكسلِكونالللللعمنللمعروض

حلِنمنالألللعارعلىالللللِطرهَالملثلكلة.بفرضهذههعالصئِنيوقلَجاوب

خلسمنالسو!وألللعاوالرلللملِةالأسعاربلِنالفجوةبلَضلِلِقوذلكلاَخر،

إلىاللَسليمفىالنثصوحالالْأالحصصهنبلتهوبالصارمهالمراقبه

عددففىالحملِم!هَ،وفى5991(.3!91،)سلِكلِولارْأخرىوسائلجانلأ

توكف-أساسًا-ذلكعنؤنتجإرادتها،فرضالدولةأعادلَاالمناسباتمن

للعلِكيولاوإللِهألنَلاولماووففاوباللَالي،معينهَ،نواحىقىالإصلاحعمللِات

ة599)()

691عالىبينماألفترهَفى Aودأنالمركزيهَالحكومهَأجملف8791َو!.

ألحكومهَجددتالناية.السنواتوفىاخلَي!يهَ.تطلموإلقضألحبوبتوريد

فى!بوبفىالإلجلوحظرتوألفطن،الأرزلمنَمراءباحنكرهامطالبها

)ألمقاطغهَ(ثىحصطَهاوتُسْ!تَوثىلاُلَبَّىيتممالم،الحرةألسوق

ألععامددكاتَالد،!للاطداجألواجبةالأهد)فأجمدَتكماألمحليات.أو

محىألسبيطرة!يدإعادةإلىلحاجةوكاتبال!ود.ألوفاءلضمانا859

اللفَريرفىبنجلىلحكومةالأساسلِةالموضوعكَأحدألسوق،أسعار

091ملىسفىبصلها...لخاص Aاحزامىالتوريدفرضعلىويالتكنِدة

ألحبوبضَينلَقدلِمأجمدأعام،8519أوألل-وبحلولىتجديدهَ-لَمللخصص

7(.و5:)!قالصمدنفىمدينه35أكبربينمنمدرسة92فى
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(1)299فبِدنَعنى-شللِفر-مورفىذكرهلماوففَاأخرىناحلِهَومن

اْ:IAAعامبعدالللدوفيلَي،الاتحادعن

ارلَياطاتهمبفسخالدولهَشركذَمنلطلِدأللَدكددلِدنالموزدلِنمغكنلرثام

وكانتالدولهَ،ل!نمركالَأأوخاصهَلفَرككمحودايضوهاعروضهموباصا

للوزيغكبرىلفَيركهَرئدشاشلَكىوثدْأ!فنلى.صممَا!عرضمحىقلرةكفَوْ

ألنىالَعاونبة،للجمعل!لبترولبا!!أللَكرير،معاملأنم!البلَرول،

كانلىَ.،نمسهألوَقْ!وفىألدولة.سوأضعافيثخطهَللمستهلك!نبيعهأعالت

اثحرف!،أللَىالصن!اعهَهذهالمدخحفى%حلكلعلىدادرهَغِرالدولةينَهرككَ

شركاتكال!لذللظوسَيجة.الأسوأقإلىالوصولح!لديهايكندملأله

ونتلِجهَبنفسها،الصودولَخر!الإسَاجلَخفضالأحلِانمبنكضِفىالديله

1(.-598)ص"الاخلَنا!الَامنأكلَزسَ!ا!خلمَ!قمدلذلك

ثالتا:التضخم

اللَحول!ليهَأتتاءنلتَدألَاالمتىالجوجةالنالنَهَالملنَمكللأكانقا

بلِناالنقدلِهَاالعالقالَاإغادة11إلىهذاويرجع.اللَضخمملنَلكلههىالاقلَصادى

بعضا!بعض!امعملعللثلهلعاقدالَابعملالآنلهالدئمحددلأتهاللثطركات،

بأق،المزدوجاللَسعلِرنظام%دخلسفخوقد.الندولَىفىوتلنْللَرىتبلِعوأن

الاقتصادىالثَصورصورمنلازمهَصفهَهووالذىالمكبوتالتضخملِبدو

اللَىالأسعاوتحررمعالتضخماحلَماْلاتتضاعفتوكدصرلِح.كلَضخم

الحكوميه.والماللِهَالنفدلِهَْللابارهَكافعملبإطاوالخبرهَغيابفىلَحورلأ

قدالإصال!حالَالأننظزا،الس!فيتيالالَحاد!فىالمانَلكلا!هذهلفا!م!كما

وحلَىذلكومعالمواؤنهَ.فىوعجزكبلِونثدىراكدنظاموجودفنىبدألَا

أعلن!أأAAعامفىفمثلأ،الكبرىالأخطاءبعضاركبدط-الصلِنفى

كللهَسلمحوكاللَأاللَىالأفلمعاوكىالاصائحالَام!لنللسلهَع!الحكومهَ

فإق11)4991(،بخيرلتر،لووفدَاالسلعلمعخئمالأدللعارعلىالسيطرة
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كلَلِرةأموالسحبعنهاتجالتضخملِهَ،اللَوقعاتمندمدلسلهَأطلىَالإعالن

أغسطسمقالأولبلِنوفلِماالننلع.شراءعلىللثَهاف!البنوكودائعمن

لكتَيصؤازىالمالمنمقدازاالصلِنلِةالبنوكصوق!منهعلنَمروالخاملس

ذلك-ومع1263.)ص"الأمرلِكلِهَالملَحدةابولالِالَمافىالمللللَهدفالمحقدار

إلاالأقاليمعلىتدرلِجياسلظتهالَفقدالحكومةكانلَاوحلِث-الصلِنوفى

سلِطوهَ.فرضأعيدفالدالعمليهَ.علىللللفِطرةْلِكفىبمابسلطتها.احالَفظ!أنها

لَمكما،الحكومىالإتفا!فىكبيرهَلخفيضالَاواجرسِاإلأسعار،علىمكلَقهَ

وللخص!اللَضخم،ضغوطعلىالسلِطرةفىنبحلللَثَلث!عف!اللبىبرناهـجاثبعَ

السيطرهفىالحكوملينمقدرهَبلِنلطيفهْالاخثال!فلبطريقهَ)4991(بلِرنينر

كَائلاً:ولِكبَاللَضخم،هشكلهَعلى

محىإرادلَهافرضعلى-دادرةلفَمكبلاكلألت-الصينيهَألحكومهَإن

الاح!اظفى)سلَمرتَلألهاألسوهلِت؟أكبر.منبدرجةالمحلدةالحكومات

فىواضخاالاختحصوكانثفوذها.لسوفيلَلةالحكومهفالَد!بلنمابدكتلطلَها؟

متلممباتفىالاسلَهدلِهَألدمملعأسعاررثععلنىلصدتيهَالحكومهَمدَدرة

فىكبيرهَبدرجةأسهموالكْىالمفمى،ألوَنمنألنَمثينيذَفىمخلالفة

فىألعجزلَخفلِضنَمومِنألدعم،بتخقبضأللضخمض!طعلىالسيطرهَ

الس!،وأسعارفلِهالِتحكمألتىالأنيمعلربيغألفجوهَوبلَضللهتألعوازنهَ،

،Arbitrageالصزفأسعارفىألمراجحهمنالمكالمهبخفضتوالقى

ئص!خلمحفدماالتمَلِققوجملىألمسد!الهَ،الإلتاجيهَألمنَمركا!.ئمووعززى

سو!لدلِةحكومهأىبأ!أحا!الاسنهلا!لهَ،السلحأسعاربرفحجوربات!فَموف

275-1(.)ص11.أسبوعينخلكلالسلطهَضرجسدكونتلكفمقفكل

النلَافجفىأسهملَااللَىالأخرىالعواملمنعديدهناككانوبالطبع

السابىَ.الللموكطتىوالالَحادالصللِنفىالجزئىالإضلاحمنكلبينالملباعدة

مركزيًاأبذالكنلمالضلِنفىالإتَاجأنهوأهملِةالأكلَزالعاملكاقوريما

منجذاالقللِلهناك"كانولبْلكالسوفلِلَي،الاتحادفىكانكماالدوجهَلفس
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طبىَالموقفهذا)كانالثينأومصدنعفىأُنثجتاللىالصيقفىالسلع

السلطهَنقلاللللهلمنْكانوبخهذااللللابق(.السوفلِتىالالحادفىالأصل

"لَخثص!الأسهلمنكانلذا.الصلِنفىالأدنىالأخرىوالحكومالأللأثاللِم

عفىبسلطتهاالمركزيةالحكومةاحتفاظمعالصينىالنظامفىالبيووكَواطيه"

إلىالاقلصمادلِهالوظائفمنكلنرعلىالطعلِطرْهَاتلَقل!بلِنماالثمع،أجهزة

قد،الأدنىالمسلَوىعلىالخكومالَأإلىالسلطهفىالتحولْهذاالأقاللِم.

(1)599وينجاسلَايارى-كلِانينجىمونللنولا-نجابرلِلاعللِهركزلَأ

بلِنذلكمنالنالَجةالمنافسةإلىالنظامدلِناملِكلِهَمنكنَلِرًالابعواالذين

)*(.المحليةوالحكؤماتالأقاللِم

منلال!دلاحضغطهنكيكنلمأنهوهوآخر،مُهِمَّاختالفوهناك

الاجلَماعيةللحمالِهَمكفنظاميوجدْكانحيتَ؟السوفيلىالالَحاد-فىألللفل

للمدلِرينوهيألَأاللوظلِفبمؤاكَعارتبط!اللَىالفافعمنكليرًاكَدم

(2()0ص،9891،)أسالئهد9(،-851ص،4991،وو)ساكلل!-

لاأومنتجلِنغيركانواولوخَىالاقلَصادىالأمانمنكبلِزاثدؤا،والعمال

جذا.خدلنةمرلبالَأعلىيحصنلون

لإدارهَكبيرهَبدرجةحرهَالكومبونالَالَرِك!-الصينفى-وأخلِزا

لذامنها.المطلوبهَالحضصتلبىكانلَأظلمابأنفسها،الافلَصادلِهَأنشطلها

الدالقائلِهَ،الجمعلِاتإلغاءجانبإلىنَحقيقه،فىسهلالرلِفىالإصلاحكان

النمومطعاندةعتهنتجلَأالذىالؤراعةفىالسريعالاقبَصادىوالغو

الشركالَأإصلاحفىصعوبهَالأكنَرالمهمةلَلِسيرهيأماْوهوالاقلَصادىِ،

عليهيطلقونالذينالملَحقىَالنظامأن)5991(،الثلاطَةالباخؤنهؤلاءلِوىبينما)ء(

الاقتصادكب،النموإلىمؤدئِاباعلَبارهالنل!قعلىالمحافظةالفلِثراليه11َمصطلىح

I)لونجلقلَرح I I I)بلكقىوازدواجلِهَهحسوسافاوراهنكبأنلَفيدالشواهدأن

التشريعيهْ.ْالمنافسهَ
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أنالممالَلهَللتنميهممكنًايكنولم-،اللَقدمفواصملهمنوتمكنهاالحضولِة،

السابىَ.السوفيلَىالالَحادفىهكانهالَأخذ

الئلوفلِتىالالَجادمحاولهَأنلبدورْالفمااللحذلِرالَأهذهورغم

نظبروجههَمنخطأكاتَانثنله،الوقتفىوللللِاسىاقلَصادىقحررللَحقق

كدالصلِنىالاقلَصادإصلاحأنورغمبالسلطه.الإحلفاظفىالحزبرغبهَ

جامحلَضخمإلىلَحللتالسوفييتمحاولةفإندالك؟النظروجههَفىنجح

.النظاموانهلِار

كنظأمفالدنَديوعلِهَلَمافا.واضحهَالأمورلَكنلمأخرىنظروجههَومن

سياللعيهَهياكلفلِهاأُثَلِم!وقدروللليا،كْىمالَلَأكَدْ،هلَكاملسلِاسىاقلَصبادى

الصلِنفىعليهاللَركلِزلِجدروما.لَتقدمالديمثَراطلِةوالللمياللمهَدلِمقراطية

علىتوصمْأماغالئاكانلَأالاقصدادىْللإصلاحاللللَراتلِجلِتهمأقرغمأته

السلِاسي،بالإصلاحقلِامهاكنلالاقلَصادىبالإصلاحمسبقاتثَومكانلَأأنهأ

المدنلِهَالحرلِالَأوجودعلىدليليوجدلاالإصلاحمنعاماعشرتسعهَفبجد

خواصمنأىأوالحرهَالانلخابالَماأوالسلِاسلِهَالأحزاببيناللتافسأو

الديمثراطلِهَ.

خلالمه

لعمل-البيروقراطلِه؟تظريهالمؤلفالل!للَخدمو.الحالىالسابىاليابفى

نففمأنالسهلمنكانالنموذجهذاوبلطبلِىلالبهلَاج.السوفيلَنىللنظامنموذج

العطالِا،لَوزلِععلىللحزلاموكزىلَحكم-الانَليوعلِهَالاقتصادلِالَأخواص

وهو-)التطهير!الحزلأهنبالطردوالتهدلِدالفردىللللدلوك!ثفةومراقبهَ

ملَاحهومابمتنِزالتجاوزواللَىالعم!لانضباطالأدوالَأللحرَبأعطئما

الأساسلِهَالخواصكانتلذلل!نتلِجهَالسووَلم؟اقتصادلِاتفىلَعملماللنَلركة
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)للسماحالثدىْاللداول!إلغاءالرلع(،)لخلىَولفصالْىعجؤحالالَاللنظام

الدالثَلِنعللِالَأخل!منللحؤبللولاءمكلَقهَدوكيالَماالدلللِاسلهَ(يالسيطرهَ

لملذلكوهكذا؟الولاء()للسهلِلالسلِالنليهْالملنَعاركهَوفرضالألِدلِولوجي،

فالمشَكلهَ.غالئائِدَّعىكانكماالحافؤافلَثَدْلأنهضعلِفا؟النظاميكن

كلماكبوىبلِروقراطيهلنَلركةأىلَواجههااللَىلَلكملركاشَأفِالأساسهَ

وكَد.الوق!بمرورالتاَكل-إلىلِلَجهللرؤساءالولاءلتقدلِمفالميل؟لَثَادمتَ

عنكُلثلِفوفاتهبعدولكن؟الكبرىاللَطهلِربعمللِهَالمشكلههذهلل!دلَالينا"خلا

لهقائدأىلِتهضولمالعمليهَ.علىالسيطرهَفىمثدرلَهوعدماسلَبدادلِقه

وفحص.الطاملَراجعلنلكونتيجهَالعمللِهَ؟لدكرأرالكافلِهوالثسوهَالدنَدجاعه

بالتناكَضلفاقمتقدهشكالثهأنوأظهر.السوفلِلَىالنظاملَدهووالبابهذا

والظروفواللَضامنالمللداواةتأسالل!ئاكانلَماالتى-الوعودبيناللام

أورأسلًاولاءلِملىبكفاءةكبيرنِروكَراطى"ثظامأىلإداوةالضرورلِهَ

أدلَاالوكَ!وبمزور.العفلبينأفقئاتضامئاولين!هرملًا؟وظلِفئِالَسلسلأ

استمولأالملنَدكالت،هذهمعمصحوبةللنظاموالواكعْالوعودبلِنالمفاركهَ

إ.الحزبلمملطةأساسهو)الذىداخلهمنالولاءلَاَكلعلىالعملفى

.الإصلاحأجلمنالضغوطتنموكانلَالِدهورالنظامكانوبلِنما

العملْعلىوإلىالسلطهَمنكَدرأكَصىبلَحكيىلنعموللِهَحكومةلَهثمفلمادْا

لموالصلِناللللوفيتىالاتحادبينالأساسىالاختالفإن؟الإصلاحتحقيىَ

التدرلِجىفالإصلاح.أخرىحالهَفىوزأدحالهَ،فىلَدرلجلاالإصلاحلِكن

فىالصلِنوفىجووباتشوفعهدفىالنلوفينئالالَحادمنكلفىملَبغاكان

كانالصلِنفىالإصلاحأنهوالأساسىالاخلَالفوكاندتج.عهدْ

القمععمللِالَالَكثيفوإمكانيةالللعلِاسىِ،القمععلىبالحفاظمصحوبًا

ذلكعلىعلاوهالععوفلِتى.الاتحأدفىالقمعضكمللِالَالَراختبلِنماالسلاسى
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السولى.بإصلاحالمبادرالَأثبلاللطاهـاواسعهَثمعبعمللِالَاا!للِنقاملَافقد

وهى:،التحولعمليةصاحبدَ،حرجهَملنلكلاتنَالت،المؤلفحفَلوقد

والخدمالَااللللعلعرضالمألوفالمساوعنوالانحراف،المدلِرينسلِطوهَ

لحلضروويةكانلَأالمحكمةالسلِاسيهَالسلِطرةأنوبَلِّنَوالَضعخم،

مابنجاحالصينأجرتالقمععملِالَأاسلَخثامخل!فمن.الثالنهصالملنَمكال!

الدسيطرهَ.عناللَخلىذلكولِعنىالمفاجئالدنَعمولىاللَحول11عللِهاطلق

لِجعلواأناللنَلركاتهذهكَادهَاللللطاعلذلكونلَلجهَالمؤسسالَأ؟علىالرلمعملِهَ

الافلَصادي،النموالللتمرارمنذلكاللللَلَبعهوماكفاب!هَ،أكنَرشركالَهم

القاممخاولهفإن؟اللللابقالسوقِلَىالالَحادفىأماالدولهَ؟الراداتوازدلِاد

عتهاندج،القمععمللِالَاعنالنالنلىءابلَخديربدونالحسالللةالعمللِهبنفس

ولَفكك.الجاهـحالتضخمحجمفىمفاجئوهبوطالحكومةألرادالَمافىانهِار

.الدولهَ.نظام
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بحلراالجز،ا

الدىكتماتوريةديناميكيات

ال!اعل!نطالَىفىالدلِمقراطيهَع!فيو:لحادىاللإبأ-

النازلِهَإلىوالمسلَقبللِهَاللَتلِولِهَمنوا!ثوميهَلعرلمحىالصراععفر:لنَثىألباب2-

الجنائلِهَالبلِروثراطلِهَللملللئوللِةالمبسطةالاقتصاللِالَأعنر:الفَالت!!3-
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جمالمرالحادىالهاب

التقاعمىنطاقفىالديمقراطيش

ا:مقدمة

اككلَالَورلِه-ديناهلِكلِاتجوإنببعضالكلَابمنالجؤءهذالمحتتاول

ىأالنللِالللىباللَقاعلب!البابهذاوينَم!اكها)"(.وبعضأصولهاأى

لَث!دلِمأ!التجاوبفىيئالدلِنثَراطلِهالنلاسةلِفلثللكدظلهافىاللَىالظووف

بفعلاللثإمئاخبلِهج!مطالبفعلئِاةيثَمعولْىبهدْاوهم،مهمةسلِاشهَلمهام!لِادهَ

يكونمعلِنةظر!فظلفىالديمقراطلِهَوضعفتكالدللإقحلِالها.11شيء

أحوالظلفىالعمللِمكتهمويونالدكتالَودامماالدكلَالوريهَ،بذورإحدى

أدثثكلالمؤلفولِعرصْ!فلِها.العملالث!يمثَواطيونالساللعهَْلِسلَطلِغلاكثيرة

هذاإلىتؤدىأنخاصهَبصفهَالمحتمِلمنوالذى،الاجتماعيالبنلِان

والتفحصان!المحدلدلهَقطهَ،السلِاسيهَالأحيزابالغالسبلِلبكلى-المرض

السلِالعلي..والنظامالللياسلِلِنفىاللَقهَوعدمالجامدهَ،الللياللميهَ

دالك.والوهلِهالعرقىالصراعهىلككلَالَوريهَ،أحْرىجرنَومةهاك

رأسمآللِهَكللللعةالعركيهَفدهلَماْوكدعلنَمر.الئناتىالبابفىنماذجلهاالظواهر

داخلالللليانلللِهَوالتيادلاتللسووَلمالمعامال!لَكلفةلَحْثْيضإلىتؤدى

:خاصتاندللملَانلهالعرقيةفىوالاسلَثمار.الجماعة

أولادهم.لصانحالاَباءبهايقومالاسلَنَمارالَمامنكثيرأ-

()1391وينتروبورونلدهويا.بفىلمحبلمنالبابهذامنكبيرجزءظهر)"(

و)5911(.
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الجماعهفىالاَخريناستتفارالَأعلىيتوكفماللفردالمردود2-

للجماعهَ.)السلِاسيهَ(الجماعيةالاخلَلِارالَأوعلى

بلعِنوالمتعددهَالمشتلفهَللصراعالأانحلُمالالَاهناكتكوننَمومن

الدلِمثَراطلِهَاكيالَاأوالسوقلاأنهالمؤلفعرضوثَد.والأجلِالالجماعات

بسهولة.الصراعاتهذهلَحلأنلِمكنالللللِاسلِلأ

!او؟جمهوريهانهلِاربصوره1،1،12ُالبابلِنكلافىوالتحليل

فَلاكهَ.صورهَفىالأخصعلىحاضبرهَالجرانَلِمأوالبذورتلككاقلَاحلِتَ

للمطالبالنجاوبقى(راغبغلِر)أوكَادرغلِرُذالَهالنظامهذاأنلَبتوكَد

فىملللبودهَغلِرلمللللولالَاارلفعلَااللىالبطالةبخصوصإجراءالمابالَخاذ

واللِميناليساو)منالسلِاسىالعنف.بكبحأوالكبلِو،الكلللادأتتاءفىألمانلِا

لَفاقملَاولمحد.الناخبيبنمنكنهزاأخافَواللىالثلوارع،فىالسلِاجمأ(

.الصعوباتهذهمنالأجلِ!ينوالصراعالَأالعركئهَالصراعات

لنَلكَلكثِمارلجمهورلِهَوالتلنلويهالتاوالصراعالَاعلكا!لخفتثَاطومن

هذهعمل!كيف.عادىغيربلنَلكلكَولِهَلدكلَالوولِهآلةالناؤىوالحؤبهلالر

إدنَدارةمع!3الابفىذلككشتُووَنُفِّذَتْ؟السلِاسه،هذهلكوفتكدفالاَلة؟ْ

لمحمسألهَالن!ائىالناؤىالحلوهي:والغامضهَالمفؤعهَلسمالمحهاخاصه

الإجمابهَالللهلمنلِصعبحالبلِروقراطيةالآلةهذهعمللَفهموبمجرداللهودلِة.

الجرائممسئولاً.عنكان،منالث!كتاتورية:بسقوطالمرلَبطالمهمالسؤالىعلى

؟يكونأنجبومَنْالبلنَلريةضدالنظامهذاارتكبهاءالتى

الناؤىِ"النظامإلىلِعوديلىممالكلثرالخاصاللطبنىأنورغم

تحليللِةأداهَفلِهادخلتالذىالبابهذافىخاصْهَتجويدهىالمادهَمعظمفإن

عاهةرلَأْطُهلمالرحاالنماذجفإنلذأالدكلَالَورية؟إغراءاتللَوضلِحجدلِدهَْ

هذاموضوعالَاعلىنركزأنالضرووىمنْلللل!أنهنجدوربمالَمافا.

ومسئوللِهَ-العر!ىوالنزاعالدلِمثراظىالسياسىاللَقاعلل!-الجؤء
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-منه(جزء!)الذىسلطوىنظامارلُكبهااللَىالجرائمعنْالبيروثَراطيلِن

شىكانكماالعننَلولِن،القرننفايهَفىالعالمفىسائدًاكانأنهلِبدووالذى

والأربفِنلِالَا.الثالتهينلِالَالدلنوالَما

Politicalالسيايممىالتقاعدى:2 Inaction

للناسيكونمعلِنهَأمورْفى%قفكيراللللهلمندلِمثَراطىنظامأىفى

كضلةأو،الحكومهالمواؤنهَعجزص!:قويهَ،دبعياسليهَنظروجهالَافلِها

مطالبرغمعملبأىالقلِاميمقلَونكانواالللعاللد4أغلبولكن-الإجهاض

هذأيظحهرولاللناخبلِنالمطلوبهَاللَفصلال!ْهذهلمحمعهىوالنتلِجعهناخبلِهمء

لَتتافسالسلِاسلِةالأحزابكاتاولما.السلِالدهيالأعمالجدولفىْأبذاالأمر

السياسلِالَافاعللِةعلىحدوذالِلنَعكلهذافإنْالأمور؟لَثارعندمافثَط--

معينهَ؟ظووفتخ!أالخطورهَلنلديدةالمانَلكلةهذهلَصمبحوقدالديمقراطلِة.

،البابهذافىالأساللليةالحجهَهىلالكالدلِمقواطِة.انهلِارقى.لَللعهمومِنْ.لَغ

المؤلفلِسميهاوالدىالجوهويهَالجذدانواحىالنديجةهذهولَصور

إلىتؤدىالنَىالنزاعالَاحللِمكتهمفالدكلَالمحورا!الدكلَابَوؤلِة؟"إعْراءالَأ"

الذينالسكانمنالعنِاصولهؤلاءبيساطهَبالقمع(أخرى)وملنَلكلاتالتقاعلع!

النظامكدرهبلِنأساسيهمفاضلةوجودهىالثتلِجهَ!تكونحلولها.يعارضون

سياسي.بعملالقلِامعلىوكَ!رلَهمخلقهآراءلَقدلِمعلىالللملِاسى

مللمتخدفااللَثاعسهانَلكلةفىيفكرأنللفرءلِمكنكلِفوللَصوير

الثمعهذاكانإذاعمانلسَاعلأنالمفلِدفمن'theoreticalنظريهَمصطلحات

أملحزبينالعادىالتقاربمستوىعلىلِحدتَأنيمكنالطلللِاسيهَلللَفضيلات

السهلمنالنموذجهذاوفىللناخدبا)+(.medianوسلِطنموذجمستوىعلى

بافاخبالخاصة)لالكفقطواحدهَسياللميهَنظر""وجههَأنرغمأنهرؤلِهَ

للمنحنىالمسافهَمنتصففىالتىْالملَوسطهَالملِمةبمعنىإ!حصائىمصطلحالوسيط)،(

)الملَرجم(الصاعد.الملَجمعالتكرارئ
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ببساطهَ؟ذلكئتار.كَدالأمور"11فكلعنها؟الئعبلِر!كناللَىهى(الوسيط

عندتمافاهىالعامهُالنلد!نِاسهَأوالأموولبعضنالراهنهَالحالةلَكنلممالأنه

لِقضلكللِهمالأن،الحزبينمنأىجافأمنسلُنَارالأمرفإنالوسلِط،

أنلِمكنلاللقمعالفضددلمنالتوعهذالذاالواهنهَ..الحالهَعنالوسطدهَ

للناخبنموذجبعملالمؤلفيقومولكفحاالوسلِط؟الناخبنموذجفىيحدلَا

8391(،)7391،ولِلماندونالدبهبادوالذىاللَثَليدالَبعفهوالوللميط،

ألبردوأللِندلِناالأخرهَالفنَرهَفىوطوَّره

سيالددىلَوجعهذواالحزيانلِكونحيفبما؟وآخوون1(6188و)88491

هذا.ويبلن.ازنلوحالهفىسلاسيةبراهـجيقدماقولكنهما؟يلَالحيانولا

ويفحص.النموذجهذافىيحددثأأنلِمكنالسلِالللىاللَقاعدىأنكلِفالفصل

هذهكدعدوأكبلمناحئنلِنالموعلنىالمفروضهَالفعللِةالتهفةالنَالتَالفصل

جهٍبوئغَعأناللمعلِالمعي(التفضبلنوعلِهَما)أىلِحلملالذىومن،الأحزاب

فَلِمار،جمكوويهَدلمثَوطعلىالموذجهذاالوالعالفصليطقحاص،

ويعوِضا!.الدلِمقواطيلالنههيارالكلاطلدلِكهالأملكهَعلىأكنَووباخلَصِاو

ولِخففكفبء.غيرالثاعدىلِكزنظلهافىاللَىالظروفالخامدىالفصل

السابعالفصلولِصفذج،للضالافلَراضالأبكضمنالسادلم!افصل

،representatأvesللشعثممليينائخابهميجرىومناللَقاْعط!بلِنالمفاضلة

الملحى2َفىالخاملل!والفصلبالفصلفدْافىبالمنا!نَلةمرتطةأجزاغوتوجد

الرياضيه

نهقط-يلَكونالسيالللىالنظامأنللئننَوضالمناكشهفىنلثذموثى

أحدهمامناءالقضلِهَكهالُثَارلاْكَدأولُنارثَدانلخائايواجهانحؤبخنمن

فىالحالهوكماوهلوازنهَ،ملَمايزهَيراهجالحزبانولِقدم.الحزبلِنمن

وهانللعن-(،8391.و191)3ووايماق1(،9لإ)7هيئلىدوجالثل!نماذج

نفلَوض1(.89)كاهوألينليناا!)859كالفرلَماوراندال1(،869)ستلِورالَأ

هىءصأوصلأ"،واللِسار،حزبهوطوأناللِمدنحزبهوولالحزبأق
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المحلِماليملِنحزبويِفضلء.الثضايابعضعلىاللَوالىعلىبرامجهما

منَلأ(.الدفاعثفمطتمطلنوىأنهاعلئإلىْءننظر)دعنا!ءالأعلى

والتىء،.مالمحضليهَبلنَعأنكبلمنموجودهَماسياسهَهناكأنوبافلَراض

11يلَيرأنالحزبينمنلأىويمكنالراهنهَالحالةاُى3بعللِهاسلِشار

فحلمافإذا.برنامجهمناكجزءنلألمخللفامسلَوىيرضبأنالقضلِهَ

كلافإَذلذوبدلأ!منما،سياسهَ-أيضًا-سلِعرضالآخرالحؤبفإن؟ذلك

لِفَرلمفإذاء؟القضيهَبخصوِصبت!ليءالقامعدملِخلاويمكنْأنالحزبين

هذهفىهىكمالَبقى3الراهنة-الحالهَفإن؟القضيةهذهالحزبلِنمنأى

ذلكيفعلعلذمالأنهالقضنيهَ؟هذهلِتيرألاالأحزابأحدلِفضلوكدالقضيهَ.

إلصلِلَوصمللنالحزبأنفىتتملروالمخاطرهَلدخاطرة.سلِلَعرض

أنيمكناللَىالواضحهَوالطرلِثَهالقضلِهَ.هذهفىيرسبههااللَىالدممياسهَ

فابئما؟كضنيهَالحزبلِنأحدلِلَنِرعندماأنههو،القضيةهذهبهالَحدلأ

فىلَلَ!لَاكداللىالقضلِهَهذهبشأنسياسلَهطئِضئا-سلِقدَرحالآخرالحؤب

ممكنهَ.أخرىمشاطرففاكذلك،ومع،الناخنكىشعبلِهأكدزأنهاالطهاية

منمعمارضهَلَقابلهاصاعادهَديفرَاحىنظامفىللالياسهَأىتغلئنفمحاولهَ

سِيدأنرونالذينوآخرلِنوالبلِووثَراطلِلِن،،والمدنَدزَعين،المصالحجماعالا

السلاسة،تغييرقىالفلنَللتلنَلملالمخَملهالمخاطرحينئذالخلِلِر.بهذ-اسلئا

خلدهارهَإمكانلِةحتىأوْ-والسمعهَالمصداكَيهَفىدْلكعنالفالَجهَوالخللعارة

فكَطهناكأنالندالِهَكىنفرَضولللَبنعلِطالقضيهَ.هذهذمهْعلىالاللخاب

احلَمالدن:

إذاالمفضلبونامجهولَطبيقَالاتَخاب،فىولالبِمينحزبأ-فوز

.!احلمالبدوجهَالقضلِهَأُلَثرلَا

1(.-)عاحتمالبدوجهبرلامجهولَطيقسأاليلللاؤحزبفوز2-
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؟.الناخبينمعكاملة.بمصداثهللملعحزبكلأنألِضئا-افلرضَ-وإذا

خل!:منالأصوالَاعلىللحصولالمثافسهْحزبكلددددلَطيععنثئذ

لا.أمالقضلِهَإنَارهَا-

للناخبلِنلِروقلكى،أعضائهلمحفضيلابَعنلِنحرفبرنامجلَكوين2-

.Centristالمعلَدللِن

نالنَ!تواؤنشَروططئِفئا-لِوفرانالبوناهجينأنوبافلَراض

(Nash،)منثدرأكَصىلِحققالذى.البونامجلِخلارحزبكلأنبمعتى

البراهـجوجودولثَلروطالآخر.الخزبمو!فماضوءفىالملَوكعهمنفعلَه

بحتَفىعُرِضلَاكَد-أُنَلِرلَااللَىالقضاياخكلأنبافلَواض-الملَواؤنهَ

القضية،إلَارهَعدمخياوطئِفئا-لديهأالأحزابأنإلا1(؟89هa)أليسلِنا

كماأىعللِههىماعلىالراهنهَالحلهبنركملزمكوعدالناخبونلِفسرهاكَد

اقضيه-أدنِرلأإذااللَوازنبنقاطكانطأفإذاالحزلا؟انلَخبماإذاهى

إذا:القضلِهإثارهَعدمللللفضلولالحؤبأنذلكفيلبع،سلا،هثلا

3)أولل(سلأولأ+،(-!)وللأ....................(1) * )Pوللأ

إذا:القضلِةلِلَثرأنيرلِدلنطالجزبفإنوملَاله؟

ئأ"لأS()ىحPUئأ(سأصلأ)+،(-دالأ)5...................)2(

ىألِتنِرلن،أعلاهأ3!أالتساوىعدمحالتااسْتَوْفيَتْمافإذا

فإنهلننلًخَب؟الذىالحزبكانوألاالانلخابلِه،الحملهَألناءفىالمحضلِةحؤب

الحلهَإربطكشأنهمنالسلِاسهَلالكحلِللنَللِئالِقعلبألابوعدهْسيللَزم

النملاسنلنالحؤبلِنأعضاءفيهمبما-الناخبنبعضفإن؟ذلكومعالراهنه.

هؤلاءرغبالَأتكونوبذلكالقضيهَ؟بتللثلِلَعلىفلِماإجراءالَخاذسيفضنلون

يثَثمواأوبالحدلِتَ،لهميلدلهمحيألاالعلنىيالمفهوملليقُمِعت،!د.الناخبثِن
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فىأحرارْأنهمرغمأنهبمفهومولكنوهكذا؟،احلَجاجاتلِنظمواأوطلبالَا،

اليزنامجفىطلبالَهميُدرجأنفىولِرغبلِنصتمنلِوجدفلالِلَحدثؤا؟أن

الحملهَألتاءفىالقضلهَإنَاوةفىالحزبلِنمنأىلرنجأؤلنالنللِاسى.

ماإذاالراهنالوضعلإرباكلثَليء.أىحزبأىلِفعلولنالانلخابلِه؟

هىاللدئِاللطلِهَالمحصلهَفإن؟القمعوسائلاخلالفؤرغم،عليهوبناء.اندخِب

.الأولالمقامفىمطالبهمبذكرأبدًالهمسُللصحلاالناخبونكانلؤكمانفلللها

1(.-1)1الشَكلإلىانظربهذا.المق!م،المعحجممقداونصورولكى

إذاالَىالفنطقهَهىشىِء(أىفعلعدمبها)ولِثَصدDNZالمسماةْفالملمماحه

ولكىلأ؟المحضلِةإثَاوهَلِرلدلنالحؤبلنأ!حَدْفإق)3(؟الرا!نةالحلهؤجثبها

وعلىأولأ.طالح!زبْلقايكسبدايهَخطلللنلَناول،الطنلبمهذابلَفسيرنثَوم

إتَارلَها.عدمأوالقضلِهَبإثارهَمالٍغرطالحزبلِكوقابئالِةخططول

على)مقاسة)3(الراهنهَاللحالةبالنسبةلأنها؟أعلىِإلىالبدالِهَخطوينحدر

الحزبفوؤاحتم!زلِادةلَلَضمنإ!(فىزيادهَأىإ-فإنإالأفقيالمحور

أكنَرءأ"(ثوتَ.اخَمالازدلِادلِكون،ذلكعلىوبناء.الاتلَخابفى)ول!

إ!(،عندلَثَاعلم!حالهبدايةفىولالحزلأكانفإذاء)ط(.حدوثاحلَملمن

الراهنهَالحالهَفىالخسارةأنتعنىتغير،بد316(بقاءمع)ج(فىوالؤلِادهَ

التيامالحؤبسيفضلنَمومِنْ،القضيهإنارةبكِنْدالخسارةمنأكبرقكون

أولبملالقامبينمبالٍغيرالحزبظلوإذا.اللَقاعد!منْفيلأمابعمل

بدايهَخطيكونلذاإ!(.زيادهَمعتزدادألىعللِهاللليكون)3(فإناللَثاعلل!،

فضاءضىأعلىإلىْضنحدؤاالتثَاعلم!منولالحزب

أعلى.إلى-ألِضئا-لَنحدو.الحزبابدالِةخطأنلعنىالحجهَونفلل!3(.و)!

ول؟الحزبللللارعلى--صلا)!(طالحؤببرناصجأنفبماذلك،صكنوقضلا
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الحزببدايهَ!خط"لملِن!علىعامهَبصفهلِقعأنلِخأعمومًابداللَهخطفإن

لَكونعندمأمابعملالقلِامفىاليساوحؤبيرغبقدمعلِنة)!(فدلأىْول:

اللنَلكلفىلاعندأمنَلأبرنامجهلِصِنإلىكافلِهَبدرحهَبعلِددالراهنهَالحالهَ

3ثكونعندمام!بعملالقيام-فقط-ول،اللِمينحزبوللللِفضلأ-أ(،ا

ا-1(.االشكلفى*)منلاكافيهبدرجهيرنامجهلِسارعلى

شَنىء(،أىفعلي-أعثماللفاعسمئطةوهىالدئَدكللْرىولبم

!3-)"ء(!،=)1مخدلِتقاطعانالبدالِهَخطىأنئالسحظ

عندتمافاالراهنَهَالحلةلَوجدو)"ء(!)1وغد=3(.سلا(و)!ج-)00و

النليجهَفنفسلذاالانلخابالَاْ؟فىالفوزولالحزبويضبمنول،الحزلأبرناهج

كل8-8

بحؤيينقكلاثمومنلا.أم،.الملنَلكلةأتيرَل!لللواءولX)علثهاسلِحصلِ"إ)سلا

ومنالوا!تة،الحلهَْعلىاللبالماأويالعملىإل!لِامبلِنمُلَالِلقغلِر.لظلاأنلجب

لنَلبيههَمناقنمةوتلن.النقطةلالكعنداللَقاعسمرحلهبدايهَفىيكوناأنلِجلأنَم

=3(.صلا(و)L!-)00عثدللثاطعأنطئِضًا-يجبالمزاحلخطوطأنيذلك

إثَارةعدمالحزبلِنكالىكهايفضلمنطتهَتوجدأنهالمنالمحشهَهذهلَثبلَا

لَوجدالمنبهَهذهوداخلإ-أ(،11اللنَعكلفىDNZمنطقهَ-الثَضية

الواهتهَالحالهَمعاللَعاسِد!!هاالحؤيالىْلِفضلخدا5(؟و)!منالدوافلِوا

ما.سلِاسهَعنالإعالندون

أكبوالحجمكان-كلماأنهشوى-2*"؟اللَثاعدىمتطقةحجمفما

الناخبِنلثة-قل!)كلماالأحؤابلبراهـجالمضداكلِهَدرجةصغرلَأ

وسطحلإلىلأ.الوصوفيالأحوابرغيهَصبغرفَوكلماالساسهَ(،قى
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التقاعىمنطد4(ا-11)شكل

يحئمالدرجة!

أ!!+!7ن"،"5.........إ..-...وللأللفاعسحد

2*!.ة،.....+.هـ"...ألئالاعسمثطعهَ

به!-ءفي.........ز.ه،.ألألنالَاعسحد

،ء+هث!!ةا

ا.thresholdا

الراهنهَالحاله

ء4كأ14،*حول

افيجهاضمنلعلدهالقضالِا-مخدالفأكبرمنطقهَلمحجعلونلَغ)ومن

م!كلما-أكيردائفا()وللِلىالفظقهلكولْىوصكمبىفايالإعدام(،الحيأو

الأحؤاب.لبرأمجالاسدقطابمسدوى

الانَمرطلِنصلِاغهَبإعادهَأولأسنقومتلكْالثقاط،نرىولكى

لَكون:حزبكلمنفعهَفدالهَدقهَ.أكثرْبلغهَنم)2)1(،

لأ4--صلأ(-4)أح.....ء...............0.........)3(

صلأ!لِمهَهىأحأن)أى.أللحزبالألِثلِولوجىفوضعالىْلدندلِر!ححلِفَأ

ولح!!حوْفقطحؤبلنوجودوبافلَراض(.الحزبمنفعهَدالهَثعظماللي

اللِدلعاو(جناححؤبهوطوالحؤباليملِني،السجناححزبهوولالحزب)أى

كلرغبةيقيس)كا!المنفعهَدالةمعامل.لمحبلمنالإمركانكما

المنفعةمرونةهى)أ-كا!لَكونودنَمكلئا،وَسط،حلإلىالبىصولفىحؤب

--Arrowبرالَا،-أرومثلالىأوْالحدلِهَ Prattالنللمبلِهَ.المخاطرةلئجنب

يلَجاالذىْهويكونحزلأكلفإن!(بم-001>)أنوباقَراض

.المخاطرة
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الذيأليرناهـجنوعما)أىالانلَخاباتفىالأحؤالالئلافسكلِفأما

مصداكلِةمدىعلىأللعالدنالِلَ!كفذلكفإن(؟للناخبينلثَدلِمهحزبكللِريد

نفلرضذلكولتصولِر.بوعودهلالبهمانالناخبيندعوةعلىالحزبمثدوهَأو

منأىيقومأنفىأملهناكللِلىأوالحؤبلِن،أحدفىيلَثونلاالظخبلِقأن

غلِزوأنهم.عقلانلِون،الناخبلِنأنطئفئا-ولنفلَرضاللثه.ببناءالحزبلِن

"نلأ(-).جعندئذالسلطهَفىجاءإذاالحؤبللللوكس!لثبؤالَهمفىملحلِؤلن

مواثف!ببساطةهىالملَؤلمحعهَْحء()السيالمعالَأالأحزاببرامجأنبمعنى

يرنامجاخلَالقلِحاولطلأنحزبأىلِدضكومالِوجدولا)أح(،الألِدلِولوجلِهَ

تسلطلِعحيتَمعنىِ؟ْلِوجدلأذلك،عنفضلأظاهرئا.ولوفلكعكسيبدو

كلنفضيالتيعرفونالنأخبين؟-ْلأنعدمهمنكضلِةلخيرأنفيهالأحزاب

منأيانلَخابعندسئلفذأتهاأيضئاولِعرفونالالضالِا،لكلبالنسبهحؤلا

الحؤبين.

الناخبلِناشتفالةمحاولهَلِمكنهحزئاأنبإمكانلِهَلنسمح،والآن

طرلق:عن

ما.ْدضيهَإنَارةعدمأوإنَارةا-

الناخبلِنلِجلَذبلكىالذاتلِهَ؟لَفضعيالثهعنلِبلعدبرنمامجاختالق2-

.ححوليم،3،لمعلَدلينا

وأن.الناخبلِنمعكاملةمصداكَلِهَلديهحزببملأن.ئِفترضللتبسلِط،

عدةلقضاياللللِاللمالَمابلَحقيقوعودمقمكوئابرنامجًالِعوضحزبكل

ثَضية؟أىإثارهعدماخليارلحزبيمكنذلكعنفضلالذع.اء،......،ْ

اللنَلأق.هذا-فىجديدةسياسهَلِطبقلنفإنهانلَخب؟ماإذاأنهلِعنىحلِث

لالكفىموقفههيعندئذلَكودنْ)3(الزاهنهالحالهَأوالقائموالمسلَوى

مملأسلِاسة"حزبعرضماإذاحلَىالأحزابالناخبونولصدلَىالمضلهَ.

لموإذاالسلِاسهَ،هذهسلِطبقالحؤلبمابأنيؤهنونالناخبينفإنء؟دضلِهَلأى
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المحالةولَبثَىسلِالللهَأى.لطبيىَبعدملؤمنونالناخبلِنفإقاكَلْراح؟أىلِقدم

هذهعنالسلطهَفئوهوالحؤبلِنمنأىانحرففإذاا!ضليه.!كالراهنهَ

طِبىَأقمسلَقبلاًمن!وشلَوكَع،الثاخبينمعمصباثيلهللليفقدالقؤاعد،

أح.الملاَلىسياسلهببساطهَ

ظلفىمنفعلَهيعظمالذىالبرنامجلِخلَاوحزبكلأنبافتراض

برامجفئموحبودةننَعوؤطًا()أليسايقدمالآخو.الحزبموكَف

5(نل!،كل!)اللَوازنية،نالقَ

حطكه!مثىكلثلاهولءكحلِث:

الاخلَيار،هذاوصفالفصللهذاالملحىَهنالأولالجزءودلناول

-حزببكل)اللقاعلى(عدمْالعملفيالِهخطتصفابلىالشروطويضع

النلَائجهذهلمجساطهَنفلَرضفإنناوهناإ-ا()1لنَدكلفىلتثاعل!منطثَةوحلود

DNZحجبملغيركيفلِهمنلنحَثىوالآنموجودهَ(اللَثاعسمنطقةإن)أى

:Parametersمعلما!نَالثثَاعتبارناقىونضعخاوجيهَ،للَغيوالَااسلَجاب!

،الأحزاببواهـجبينالملللافهَبضنى-الاسلَقطابملللتوى.ا-

-"ح()مأص!الأيدلِولوجيةمواكَفهمأوهلآ()م!-

)كاا.يالصعاملهثَالللًاوسطحلإلىالوصبولفىالأحرْابرغيه2َ-

الناخبلِن.هعالأحزابمصداكيهَدرجه3َ-

بعلِدَاباللَحركالوعدعلىالحزلامقدوهَكونهاهنا،المصداقيةوتُعرَّف

جديدبقعاملمؤلنعروهو.التاحنيونلِصددهوأقالأيديولوجلِهَمركؤلئهعن

.!!ل!و)!أءأؤكللا(-)ولحعظم!أكبر"كائتوكلما.صلأ

الاسلَقطابفىْرْلِادةنلَيجهث!!؟2علىاللَألَيرتناولأولألَمماوإذا

ation!لPolari.حزباسلَ!طابقىالزيادهَلأثبرا-2()1اللنلكلوليلن

نحددانلَىالضعماحةْفىالأصلبهاللثَإعسومتطقة(و!ء.أهـأ!لألبرامجه
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فإذا.(ط!و)ل!لابلَحاط.الجديدةاللَقاعسومنطثَه.(كليلأنملا)ب

حظوظتألَزلَاماوإذا(.،ولواث!لم(كللآوك!ننلأالاللللَثطاباؤداد

منطثةأنالواضحفمنهى،كما)!(تظلبحلِثهدمالربانَلكلإلأحزاب

برامجملرالشيءنفلم!هىأطراكهانقاطلأنلشع؟ْأنيجبDNZاللَقاعلم!

دائمًإ.الجؤب

أللقاع!ي!منطقةعلىالحزباستمَطابزيادهتأنَير2(-1)1شكل

فعلمنطمَة

الراطةأسالة

أكق،غ"ج!كر.

pالاحلَمالدرجة

ء"

!قةالمحقابلالتولملعلَبينا-2().!اللنَلكلثىالشبكيهوالمساحات

فىافثَاطبعضأنالمذكور،الانَلكلفىالواصحهنأتهإلا؟DNZاللَقاعس

أحد-الآق-فلِهايرغباللَىالظروفسلمل!2*!افيصليهَاللَقاعسمنطقهَ

فىالمظللهَبالمناطقمعطاهَالنقاظهذهما.لللياسةعنيعلنبأنالأحزأب

-سطَلوسعDNZكانلاإداعماغلِو:الواضحفنلِكونعثدئذأ-2(.)1اللنمكل

المحؤب.بواهجاسلقطالافىللزيادةكنلَيجهَسلَلثَلصأم
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منممكتَينحالنسنفا!دقَعملها،ألَتاءفىالعواملنفهمولكى

تكونءالراهنهَفالحالهَالمحذكور؟الئلكلفىءوثك!ص!الراهنهَالحمالةْفثاط
8/0/8

فىواللَغدِر(.ولوول)البراهـجلَكونعندماطللحؤبالراهنهَالحالةهى"

عنجدابعيدةلكونءفىالواهنهَالحالهأن(بعنى!لمورولأ)إلىالبراهج

لذلكنتيجة.إرضاءأقللَكونْثمومنكبل،ذىمنأكلَزطالحزببرنامج

واهنهَكحالةالعملفىأكثَرْرغبهَلصبحلَطرفًاأكنَوظلصبحعندما

اللمسكلَجاه"الحزلاسلوكعلىاللنَميءنفسويصدلَىء.ص!"معلَدلة"

منهجموعهَاخلفاءهنلِتفحكما،moderate""11للمعلَدللِنالراهنهَبالحالهَ

!هالعللِاالمطلهَالمساحهَكْىالتقاعلل!()منطقهَ.DNZمنطقةمقاللقاط

الأصللِهَ.DNZمنطقهَ

.*منَلنقاطالتدنَعمل"NZلودللعْمنطقهَدللببفتناؤلوالآن

يكونلنلذا.الحزيينكلابراهـجلِسارعلى-*تكون(ولوهـءعند)

اخلمالكانولؤحلَىالقضيهَ،هذهبإثاوهَيخلللوهمااللِفلِنجناححزبلدى

فهوبتطبلِقهلِعد/المنلَصرالحؤبكانألِالأنهمنخفضئا؟)!(انتصاره

لأالحزبلِعدإ،و!سلاس!لاعندأولكن*؟منبأكلزلِمينيهسياسهَ

ومن*.منبأكلَزاللِطلاوجنماحللسلِاللعةهـلأبج(عندإننصاره)المحلَمل

عند!لأ،مماعندثلابأكثوولللحزلأإرضاءأكل*كانلَاولوحتىثَم،ْ

الحؤبطفبىؤمحالقضلِهَ)ول(أنَاوإذاسوءأأكنَرالأموفدلطلِكون

القضلة.إنَاوةعلىالواهنهالحالهَالححؤب؟لِفضللذكونلَيجهبالاخايالَا.

هـ"ءفللِلع!برنامجهْعندهـأ!المأومنجدًاكَريبة*لأنط،بالحرْبيتعلىَلمحلِما)أما

توسعلللببالممالالةابحبجإحدىولَفسرالقضيهَ(.لإثارهَكافسببهتاك

-2(.))1الدنَدكلمنالعلوىالألِمنالوكنًفى2*"

اللللَثطائا،أكتزالأحؤالاتصبحعندماإنهالثوللِمكنناذلكؤلتلخلِص

فإذاإرضاء.أقلالوللبطيةالرأطةالحالهَتصبحتطرفاأكثربرامج"وتتنى

بعملاقياملِريدفقدبالانلَخابالَأ،زللفوكئئرةفوصةالأحزابلأحدكحانت
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أخرىناحيهَوهنلنَليء.أىفعلبعدمقانغاكانذلكقبلبينماما؟

لللابف!كانلَااللَى)أىأطرافهاعندالراهنهَالحالهَنقاطللَشمللَتوسع

(.الحزبينبراهجفىاللللارأواليملِنعلى

لَصدعامةيصفهاللَوسعكَوىكاثلَاإذاعمافكرهَلذينالكونولكى

فإننا؟الالمللَقطابلَزالِدمعل!ث!هالراهنهالحلةهنطثَهَعلىاللَمَلصكوى

ولكن؟الحسابهذابإجراءعموضانْقمولم!.NZمساحهَحلللابإلىنحلَاج

لَتائثِةالأحزابمنفعهَدالالَألَكونحيتَخاصهَ؟لحالهَبهكَمنا

quadraticضمانَلأالحكمنظامفىويكونSymmetric.لَكونالحالهَ،لَلكفى

يزكالاَ!:DNZمساحهَ
كللأ(صئلا

3(كأس!-كأس!5))14000000000000000000000000000000

زيادهَإلىلِميلفإنه،عامهالاسلَقطالاأنأولاً:)4(المعادلهولَبلِن

بالنسبهَنلللبئِا،البرامجاسلططالأصل!للَوىكلِاسيجبنَانئِا:،اللَثاعسمتطثه

النسبىاللَوللعأنمنالرغم)علىٍللحزبالألِديولوجيهالمواقفلالمعلَقطاب

5(.لإ2منطثَةمنفعلاتزلِدالألِديولوجيةوالمواقفالبرامجلكل

جىَيثَلِدقانونلِوجدلااللِونم،ْكندافىأنهلنفلوضذلك،للَصولِر

القلودمنالسابقهَالمجموعهَوأن،الإجهاضعلىالحصولفىالنساء

لْروقأالسلِمالديهَهذهأنوبافتراضبكندا،العلياالمححكمةألخلَهاكَدالثَانونية

افلرضناوإذ!.الإجهاضdebateمناظرهَلِساوعلىللملطرفلِنأكبربدرجة

اللِملِنإلىاللحركفةبئ؟الإجهاضعمللِا!علىالقيودمسلوىلساوىصلأأن

-أيضًا-ولئفترصْأكبوءقلِوذايجنْىأ-بر(11الشكلفىك!المحووطولعلئ

قبلاس!ائاأكثريصلجاأنعليهماكمانابكبيرينالكندلِينالحزبلِنأن

احتمالالْاْتخفضالإجهاضكَضلِةبأنالتتبؤلِمكننافإنناالثَادمهَ؟الانلُخابالَأ

يكبىنهكتاأنهالَحلنلمنوالمفاجئالملنِروالجزء.لمجلذىعنإثارلها

لَطرفا،أكنَرالحزبلِنمنكلسيكونللالدلتقطابنلَيجهَأنهحقلِقهَرغمالأمر؟

هذاوحل.كبلذىعنلالبجهاضمناهضةأولَألِيذاأكلنرنانيكونَمومن
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المحافظلِنعلىجذاخطرهَدكؤن-الآن-المدنمكلهَإنَارةأل!هواللَناكض

tConservativesللائحوارنلللبنًاللاهلَمامملَيرهَوغيرliberalsكَدالذين

الراهنة.بالحالهَمعثولهَبدوجهَيرضون

حجموهوcDNZالبَ!اعسمنطقةحجبمصكلىآخرمُهِمَّلَألَيوؤهنك

فكلماصلأ.المصداكلِةبمعاملكقلمالللهم-باللللاسهَلِلفواأنلِمكنالنينالناخبلِن

علىمدَدرةأكلزالناخبونكان)ء(الناخبينلدىالأجزابمصداكَيهَعظفد

عظم!فكلما(.الألدلِولوجلِه)موا!قهممن)الاعلدال(الوسطإلىالانلثال

معلَدلة.)وسطلِهَ(للعلِاسالَألَطبيقبشَأنبمصداقلِهَالوعدعلىالأحزابمثدرة

حجمصغواليللطارلِة(أواللِمينلِهَأيديولوجيلَفاعنالنظو)بصرفافْلُخَبْإذا

11بالساسهَالناخبلِنتثهَعدمدللِلهىأللَثاعل!منطقهَلذا.DNZللقاعلىمنطثَهً

.أنَابتةولح(-)طحالألِدلِولوجيهَبالمسافةيحلَفظونالنلِنأ

الأمرلِكيةالصتحدةالولالِالَافىالألِدىولوىالكبلِرالعولِليانَرحهذا

حملةقحاولوعندماالسلبيهَ،الحمال!أو،القذرهَاللنعياسالاعلىوغيرها

فالنلَيجهَالالَتان(؟)لِنبحوعندماالآخر،الحزبمصداقلِهلَدمؤأنحزبكل

)أىمهمهَلمدلِاسلِهَأمورإنَارةفىأقلرغبهَالحزبينكلالدىلَكونأن

إجراء(.اتخاذعلىالعامالقطاعهقدبىهَفىانخفاضحدوتَ

للخزبلنالنسيلِهَبالرغبهَلِلَألَؤDNZاللَقاعلل!منطد4حجمإنوأخلِزا:

منلِؤيد)4(فبىفالاولمحفاعكاأةْبالمعامل)مقاللمًاوسطحلإلىللوصول

الحالهَعليالإبقاءإلىالثضلِة)بلنلللبةيإنارهَالمغامرةعنتنجمالبَىالخللعاره

!الإعداموعقوبةالإجهاض)هلرالحالللمهَالأمورفىأنهذلكلِلَبعالر.اهنه(.

المقضلهَالسلِاسهَبلطبيقبالسماحأنهالأفواد()ص!الحزبانبهإ.سِنَلعراللَى

كبلِصةDNZاللثاعسمنطقهَو!ونكاونهَ،لُكونثدالآخرالجانبمن

برنامجهفىالحزبسلِطبدَثاالتىالاحلَماليةملرتقاسلاالمصداقلِةْأنتذكرلِجب)"(

لِمكناللَى،الوسطأيديولوجلِةعنبجدهابمدىولكنالانلَخاب؟فىنجحإذاالمؤعود

هذالتطبطِق(صحدِحواحذيساوى)باحتم!مصدفاوعدهويظلإليهااللَحرك

البرناهـج.
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نثَاطحولاللثاعلىمنطمَهَلتضخملزالِدلَأ)!(كلمااللشَكلناحثِهَ)ومنقئلبئِا.

كانإذاأوكللِهَ،القضلِهَ!نبأنالأحزابلَحاولطأنفإماالنابلَهَإ؟أطرافها

هفِنبموثفالحزبلِلؤملامابأسلولاالثَضيةإنَارهَفسلَحاولمستحلِلاًذلك

الثَضيهَ.هذهمن

عندما:نسبلًابميرهَسلَكوناللالَاصكسمنطقهأنذلكيلَبع

نسبئا.الأحزابتطبتقطبأَ

خلافيهَ.الدَضايابَكون2-

.ْالناخبلِنمعنسبلِاقليلهمصداكيهللاحؤابلَكون3-

الأخصعلىالتقاعلىمشكلهَتكونأنيمكنالظروفلهذهووفقا

)4(.و)3!ابفضولفىالعواثبفُحِصَ!وكَدخطيوة.

ولماذا؟الضررعليهيقحألذىم!3-

إلىلَملِلاللَىالغواملوأظهرالتثَاعلى،م!قهَالملابقالفصلوصندْ(

هذاولِتتاول.المجتمععلىالمححدملعبئها.إؤاوضحأصغر،أوأكبوجعلها

المبلمعفىالمخلالفهَالجماعالَاعلىءالعثبلوزيعالملَعلىَالللدؤالالفصل

الجماعالا.هذهبهالَلَأتزاللَىوالطرق

لَقاعسمنطثةَلث!يهالمحكومهَفىفبردكلأنأولأنلاحظالبدالِهفى

إتَارهَعدموهى،هئاككَائمهَالواهئةالخألهَلَظلفلِهالذىالمدى)منَلأمفضلهَ

هوببساطهفذلكأ،للناخبوبالثللعبهالحزبلن(.منأىجانلأمنالقضلِههذه

عللِه)+(:الذىالمدى

أول31(*!أثا)حملا(+نأ8-)5أثا)لكل!(.+.+.+++++....++51(

المعادلهَلَصبح)3(،المعادلمةفىالموصوفةالمنفعةدالةهنالخاصهَالحالهفى)،(.

كاكلَى:)5(

=أح-حي!(5-ك!.!)حى--ول(5أ!).ح-(،-ة)(للأ-أ!)أء.00........00.......51()

والمصطلحات5،5الحدلِهَالمنفخةموونة=ة!(-)"أ،للناخدباالمثاللِةالثقطة

الملحق.فىكمااللتأتنرنجفسبهاالأخرخمأ
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منالخططاوهَقكونعندماإلواهنةلحالةلِفضلزأن)5(المعادلهَولَبلِن

طدمَ!ماوإدْاالمشكله،أكدرلَاْما%دْاالمدوكَعهَالخدعدارهَأثَل.منالحالهَ،ْهذه

.!كللأو!ما..بها)الخاصهَنالقَلَواؤنبوامجالأحؤاب

الأفرادمخلالفمنلعددالتمَاعشمنطقهحجمأ-3()!الشكلويصور

)أىإليهالمشاوالخطلِسارالتماصكسمنطد4لكونالِساوجناحمنقوعفلكل

الراهنهَالحالهَكانلَأإذاإثارهَ-القضيهَفمط--يويدالشخصهذاأنبمعنى

لِملِنعلىالمواطنينبشأنالنقالث!ولِكونإللِه(.المشارالبدايةخطيملِنإلى

يمينعلىلمعتكونبهمالخاصةالتقاعلم!هن!هَأن)بمعنىملَمائالذالمحجال،

لَالَاعلللهم(.بدالِهمرحلةخطوط

لثدخصًابذلكونعنى-اليلللارجناحمنمتطرفًاطؤلأ-لنلثاولوالآنْ

الألِديولوجىالموكدْصأيساو%لىوهىا-3(1)الشكلفىحأحالمثلية!طه

لِفضل!هعلِنةنقطهأىفعنك3(.-11الدنَمكلفى)طحاللِددداولحزب

التىالنقاطكل)أىاليساوحزفيلِئيرها-الدحَىالقضاياكلإنَارهَالمتطزف

علىالدندخص0ذلكإلىإضمافةاليطمار(.لحؤلبانلَقاعسمنطمهَيملِنعلى

المحنفعةهنالحؤبخسارةتكوناقيهااللَىالقضايابعضلْوجدالحزبيلملار

أئارماإذاعنهاسيعلناللَى)نالنَن(لَوازنيرامجمنأكَلىالراهنهَالحالةفى

فمثلأ،المساواةعث!ملِنمَلباللِسإرىللملَطرفبالنلللبهولكنالقضلِة؟الحزلأ

النفاعلى.منطقةداخلكْىأ-3(أ.لكونI)الثهكلثْىءعندالراهنةالحلهَفى

لِمينإلىلَكونالراطةفالحلهالملطرف:نرمنطقهَبداخلليس!ولكن؟!زب

مفيدةلَكونلكى؟طحالإيثيولوجىللموقفكافلِهْبثرنجهَثَرلِيةولكئها؟الوسط

دكونءو!نألمحضلِه؟إقارهمخاطرالاسصباوفىوضع!ماإذا،ْلحزب

له.بلكفالِةمفلِدةللِللع!نر-وهىءأحلمحمتطرفالمثاللِةالنقَطهَعننسبئابعيدهَ

الصزةالحالةلكون؟؟لنلك،،.ونلَيجهالقضيهإثارهَاللئمخص!يفضلءكعند

القتَظرفؤنويولدالإحباطفىحرْبينمنمكؤنةديمفرآظتةْفىللملطرف
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جناحملطرفوويكونالقضالا،فىأكزَضوالمحفالحزبيلَخذأن-دائمًا-

حرلِصئاالمحزبويكوناللِملِن،بخرْبلِلَعلىَ!ماملنَمابهموقففىاللِملِن

لنَيءلديهمالحزبينكلامتظرفىفانالمفهونم؟وبهذا.أجلهممنجدًا

القضالِا،منكلَنرعلىمابعملالقلاملعدمفليجهَمحبطفكلافما؟مانَللَوك

كبلِرعددإنارةعلىْ!وافقونفإنهم؟لالذعملالسلاسىالجدوللهملَركوإذا

مواقفعليهلَكونعماعكسلِهَ!مواكَففيهالِتخذون!د)اللَىالقضالِامن

أحؤابهم.

الأفرادمختلفعلىالتقاعمم!عبء3(-أ-1)شكل

درجهَ

لإحلَمالا

ألراطهَالحالة

+-ت---------------

أث!!أ
اكل!(
ا!أ-أ
ا!!أ
أ!اأ
أ!اا

اولممأ
ا-+*أ
ا!اا

ام!2ث!ص!هـ-ا
11

"*ولءاءلم!4ء،أء

بلنَلأنالسلِاسىالنشاطإلىالافتقاربسببمحبطينالملطرفونكانفإذا

يأنالاعلثادإلىلملِلونالحزبينكلافنىالمعلَدلونوكانالقضالِا،منكلثِر

المعتدللللِسارىاللَثاعسفمنطقةالللملِاشىِ؟النلنَماطمنجذا""كتنِزاهنك

المنطقةهى(يملِنهـأ!لاعلىتالَع-والتىءأح،هىالمنَاليةنقطلَهتكون)الذى

تمافاالملَطرفونويلَفىا-3(.)1الشكلفىالمعلَدلالتقاعسحدلِساوعلى

علئالراهنهالحالهَفيهالَكوناللَىالثضاياكلأنلِصَثَدونفهم؟أحزابهممع

عددطئِضًا-يوجدولكنحده؟علىللَوكأنلجبالحزب،thresholdلِسار
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ا-3(؟)1اللنَلكل*فىآلراهنهَالمحلهَإثارتها.)ملرالحزبلِرلِداللَىلقضالِامن

علىالحؤبينكلافىالمعتثلونويلَفىَلحالها.لوكهاالمعلدلونلِفضلوبلِنما

اللَثاعس.منطقةفللكبرأحزابه!أعملجدولفىتحكموافإذا؟ذلك

نقطتهلَكون)اللَىالوسيطالناخبهىللمعتدلالقصوىؤالحالهَ

اللنَمكلفىؤضتّخِّماكماالسلِالللهَ،لمالرحالهفىاللَى!ح،عندالمنَالية

عن.9؟النظروبصرف(.ويلابلِن!لالَمافاالمنلَصففىلَقعا-3()1

الناخلاأنالواضحفمنو!هلاهيلأبينهامكانفىتقعالراهنةالحلهَكانل!فإذا

المفضلهَاللَثاعلل!منطقهَلنلكنليَجة.!ملاوهملاعنألنقطةلالكسيفضلالوللليط

ا-3(.)1الشكلفىورولمهيلابلِنالملن!تطيلهَالمفطقهَكلهىالوللللِطللناخب

هيلأ(-صهيلا)الحزبمواصااسلثطالمجاْ-درجةكاتتإذاأنهولِلاسحظ

عنلمامًابعيذالِكونأنلِمكنماكضلِةعلىاللَوازنفإنما؟حدإلىكبيرهَ

الراهنهَ،بالحالةسعادثهمعدمرغم؟ذلكومع.المعلَدلونالناخبونلرغبهما

الأمرفىتدخلهميجعلقدالذىما،بعملللقلِامالحزبي!منأئِالِطالبوْافلن

هوالسياللعيهَالمؤللططللاتلَجاهالمحعلَادومو!فهمنظر!.وجههَمنسوءألِزداد

بأقيرغبونلاولكتهمْلمحللِئا؟لِكونالموكفأن،بمعنىاللَهكمأوالإذعاق-إما

لللوءًا.أكنَرالموثَفيجعلقدلَدخلهملأن،ذلكحيالبشيءالساسهيقوم

السياسلِهَالعمليهَبهمالمناطةالمعلَدلينْبلناخبلِنالأمرينلهىفلماذا

فىالحضيضهذاإلىحة،ثا،4،ء4+هس!الأالمعياريةالنظرلِهَفىالثصِراطلِهَ

لِسلطلِعوناللَىالنلعلبيهواللملهولة-المعتادةاللَثاربنمماذجفىفقولَهمنموذجنا؟

اقلَحليلنا.فىضعفهمبلضبط-نثَاطهىآخر،إلىحزبمنبهاالانلَثَل

بطريثةتعمللكىالولاء؟أصحابمنمسلَمرهَمساندهلىتحلَاجالأحزالا

كلدونالذىالمعلَثلالتاخبولاءعلىالاعلمادللَلللطيعلافهىفعاله"

المعدثلالناخبلذا؟مختلفحزبإلىلالنهدثلالفرص!أكلَزلثلهالمواطنلِن

لهذاممثلألِكونباقالمخاطرةيريدحزبيوجدفلا،ولائهعثمنمنيثفع

النانجما.
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لديمقراطىوالالهيارالالممتمرارعدنمآليات4-

:نقاطنَلاتالاَنحتىوالتقالفَ!الجثلهذايعرض

منمكوَّندلِمقراطىنظامفىحدونَهلِمكنسلِاسىللَداعستواؤنا-

حؤبلِن.

برامنينلدهبئاتُسلَمطبعنثماْأكبربدرجهَالحدوثمحلَملاللَفاعس2-

مصداكَيهلكونوضكنثما،خالفمواضعالمَضاياثكونوعندما،الأحزاب

الناخبين.معنسبيًاقليلةالأحؤالأ

الافلَقاربسببإحباطًاالأكئرالنالل!لِكونالظروفهذهظلوفى3-

ولِمين(.)لِسارالحزبينكلافىالملطرفونهممالعمل

ومحديناملِكئا؟وليسstaticلعلاكنالبابهذافىاللنَلكلىالتحللِلإن

السياللمىاللَقاعط!عنالئاتجالناخبينبلِنالاحباطأنالواضحمنكانذلك

هنعث!هنكوكانالسلِاسى،الاللللَدَراوسكلىلِبعثمالاكانالمسلموْ

إلىاللَقاعلل!هدْامل!فلِهالِؤدىقبوالتىْ،الممكنةالملَتللِهَالدلِناهيكلِالا

المثوكعالحزبينقبلمنالمللدلمراللللِالبلىاللقاعسكانفمنَلاً:،النظامانهلار

لِقللتحليلنا،فىالمصداكطِةفىاللَآكلوهذا.لَلَآكلطمصداقلِلَهبملِجعلأن

مستثطلة،تصبحكَدفالأحزافيها،القيامَبعملعلىالنظامممدرةهنببلللاطهَ

تطرفا،أكتؤأحزابإلىالناخبونيلحولثد،الأحزابملَعددالنظامفىأو

كلتاوفىتطرفا.أوراديكليةأكلرأحؤابإلىلِتحولونكَدوالناخبون

،reي!meالحكمنظامفىالتد4أكبر+فىخلللارةالنلَيجهلكونْْالحلتين،

!ائلهَ.مدهرةعللِةإلىبدورهيؤدىأكبو،وإحباطا

التارلِخىالانهِاوتوبطالسلِالليهالعلومفىكليوةأدبيالَأوهناك

إلىالافلَقارالتفاعلل!،-:المتغلِراتلالكبذالأ،الدولىمن.عديدفئللدلِمقراطلِة

وأ76هانقنجلَوور،إمنَلالملَبادالةالمعززِّةواللَألَيرالَاالمصداقلِهَ،
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11،اللَقماعس11أن7؟(صأ،)75!كاسلزألانويبين7691()+(.ولللارتورى،

الحرببعكفلِماالطاللحافىالموكزيهابحكومهفىاالقيادهإلىو"الافتثار

كارلأنانظرموسولينى.صعودفىالفعلالدورلهماكانالأولىالعالميهَْ

وما46.ص،0991كيرشو)فيجلِملل!وهار!لد(،07905991)براخر

كامواالنلِنمنكلَنرلِنبلِنمن!0991)هؤللفريجلودفيجوكارلياليها(،

ومفاهيمنفسها،لاللللبابوففافلِمارجمهورلِهفىالحكمنظامانهارببحليل

Power"السلطهَ(1افراغصالمؤئرةبراخرْ V!cuum"(7ص!أ5!99)أتظر

كاتلَأالأخلِرةستوالهافىفَيمارجمهورلِهفى+()الحزبيةالديممراطلِهَاو"شللا

كثبما(7891،سلَيبان-للِنز)فىللِنزجواقوللخصبالملاحظه.جدلِؤة

أوربافىتتافسلِهْديمقواطلِالمحاانهلِارعنالمؤفلِنملَعددكبيرمشروجفى

:يقولكبَالالثلِنلِة.وأمولِكا

الحكومةعجزمننبعَألعملباتنلَلِجهَالالهِاركانالأخبرألنحللِلىفى.

لها.باغلَباره!والينعْلِرالمعارضونقدمهااللَىالالَضاياحلعلئ

لَسويهَإلى!كومهَالمحسلألدةالأحز)بلتوصللمعتدماالعجؤهذاوحدث

كانلتىالقوىمنبمسلألدهأسلحاولوامنهموالاَخرونما،لمضلة

علىذلكوحؤَضموأليةءغدرلِروثهاالنظامهذافىالمعارضون

كلألوالوالذلِنهؤلاءبلِنألثقهَجكدمأوجدمماالمجِلَمعداخلألاستمَطاب

03(.أبحكم.)صنظامسلِ!يهلألدونكاتواأخرىظروففى

لنَدرعيهَغلِرولممائلخل!منل!كلَاتوريهَلصعودبثيلاًتوضلِخا()1991وينتروبألِمَثم)،(

ج.ب.ويلقىالاسلقطاب.عمليةتصحبالأحيانمنكلَنِرفىالتىالسياسيهَالمنافسةمن

هنلمحجرلللهبلِانا!فباستخدأمخ+لعام؟الافتراض!اعلىلشكبعض!،)891(باول

النظامهنانسلاخهوالموضوعْأنا!ترحالسبعثِنيالَأ،فىالأوربيةلغربيةالثيمقراطيات

سلِاسي.لاضطرابمصاحئايكوقْالذى،السياسيالاسلَقطابوليدسالمعلِاسى

براخرفىحدلِنًانو!ش!وكذفَايماو"،جمهوؤلِهانحل!11عندوالعدتهفىطُورتْ)!*(

599()1.
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كانلَاالديصراطيهَ)ن!قيارعناللَاريخيهالأملكهَمنكلَيزافإق؟وبالطبع

.للحالةهناالمطوَّرالنموذجتعميمصعوبهَورغم؟الأحؤابملعددةالنكلفى

الَثَاعلل!مشكلةدلِمومهَفيالسببلَوضلِحالسهلمنفإنه؟الأحزابمتعددة

احلمالاأكلَزلَكونثضلِةفأىالأحؤاب،منأكبرعددفمع.الموقفهذافى

الأحزابعددكلَزفكلما."agenda"االدلأعملاالسلِالللىالمجدول11علىللطفو

أنلِبدوالنظمهذهفىولكنها.كضعيهسلِتَلِرأكنَرأوحزئاأناحلَمالكبر

أتهذلك،فىوالسببما.بغملللقلِاماحلمالاأكلَزيكونأنمنبدلاًأقلذلك

ماحدإلىنَثَومانلَخمابلةنظممنعادهَئللَج)الئىالأحؤالأالمثعددةالنظمفى

يثَودأنبعينهحزبأىعلىالمعلَادغيرمننسبى(لَملَنِلألللاسعلى

فدَ!لذاعمل)+(؟بأىلمبادرهَ!الَفالمحالَابمفاوضالالِقومماوعادهَالأغلبيهَ،

الأحؤاب؟ملعددنظامفىالقضايامنكلَيرالسلِاسيهَالأعمالأجدولفىلِكون

ائلَلاففىالمخلالفةالأحؤابوافقتإذاإلاموكَفأىفيهايتخذلاولكن

مجردإلالهايحدتلماللَثاعلىملنَلكلهفإنلذا؟عملهيجبماعلىحكومى

حدوتَ،المحلللِنمعظمويلَوقع.اببرلمانإلىالانلَخابلِهالساحةمناللَحول

فإنلذا؟الحزبينذاتالنظمفىعماالأحزابملعددهَالنظمفىأكنَرلنَملل

المنافلللهَإن:!ولالانعواهدببعضلِؤودناالذى(1991)جالولَىجلِاثلولِجى

وينظرالمئتافلللهَ.الأحزابعددازديادمعالئتاكص!إلىتميلالسلِاسلِهَ

،العامللدلِنبالنللنبهَالنَقاعلل!إلىإ()199لَابللِنى-ماسلِنداروجريللى

اللَفكلِر!رءلِمكنطبغأالشسبى.ال!يلعنبصم!حْالأعملقام(8891)موللر)"(

بناءإلعملمنالأحزايما،منيملِنىجناحأوكبلِر،يسارىجتاحفيهامُنِعَحلِثلأمتالة؟

للَجنب)الوسط(منصبغلرهَأحزابدعمإلىلحلَاجونلأنهما؟الرادنكاليها11برامجهمعلى

ولما.تجنبهلِمكن!دالجمودفذلكاسلَالطانا؟أكلزالناخبلنآراءكانتفإذاانلخابهم؟عدم

فىفالموقف،حزبلِنمنبأكثراشلَالاقهاصعلاالخالصةالاستراتيجيهَالتوازناتكانلَا

هوكماالعامبالمعنىعقلاياكانحل،أيةعلىنظريَماْعرضهيمك!لايلاء،المرجع

وزارالتاأوالعمر!صينرلتحالفمصنزادائمَاليللركانوإنغلئا؟الأنظمهَفىملَناسب

وإسرائيل.الطاللِا،فىمنَلأ:بالضبطالح!فىهوكماأقللِه،
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دولفىملفجرةعامهديونحالافَلَوجدالأحولْمعطمفى11أنهولجد

1345.)ص!11.النسبيهَعاليةانبَخسابيهَنظملَحكمها

صأ،769)سارلورىنجلِوفانىلِؤكدمؤلَؤإسهاموفىالواكَعوفى

سواءالحالدلمالمحددهوالسلِاسلِةالأحرْابعددأنعلى5(-أ06ص

عددًاإنوكَلإ:للمركزلِة"."مناهضبهأما"موكزلهَاالحؤبيهَالمحنافطللهَأكان!

إلىألانلَالالفىحالممفاأهرًايكونأكلنَر(أو)خمسهالأحزابمنكبيرًا

صائفا-وللِسلِودى؟ما-غلئا-للللِاسىنظاموهوالمللللَقطبة"،اللَعددلِة11

علىالدولمنعكدنؤصلِدْأقىاسلحْدمهمصطلحوهوالدكلالَورنهَ،إلبى

والمحطاللِا(،3391-2891)فَلِمار،وجمهوريهَألمانلِا،معبنة:فلَوالَأمدى

7291(-4691)Cوشلِلى،!1-739لم)389و(5691-1-459)وفرنسا

وفى.(3691-391أْ)إسبانلِاو،(4591-)7391وفنلندا،(4591-7391

منكلا)فىالصَطرفهَالأحؤابلَجاهملحوطاالناخيلِندحولكانحالهكل

واللِسار(.اليملِن

كاندأ)الأدلعلَدَطالا(للوسمطيهالمنأهضهَللمنافددهةالكالثدللِكلِهَوالحالهَ

دووغلى(0991)!ولَفريخلودفلِجكارلولِؤكدفلمار،ألمانيالنَعكبد6

البطالهَ:ملثلكفةبخصوصالسياللمىالتثَاعس

شميهَمطالبةتوجدكاتتا31911ْ923طمأنه.دىقىشكيوجدلا

كانماوهوالادتصادالتحفلِزإجراءاتبالخاذألحكومهَ!يامقويهَ.

حتىمنهمشمئزةالنافلةغِرالأحزأبكلىوعليا-B!!+برونينج

.3291بونلِحولميولبوفىألنهائىالن!بضاتانفلا!علىالمواففةلمت

فيهتسعىكالتهوثفقيال!يفلياسيهَالقيادةفىذريعفشلىهناكوكان

أصحابمنألصفوةمننخبةأهدافلحمَبقإلىألدبمقراطبةالأحزاب

كلألواوبالتالىلفناخبين؟الرئيسيةالاقماما!احلرامو!مالمملطهَ

ألكافدهَالمهارةمنكلألواألذيق،المتطرفيناحضانإلىألناخبلِنيدف!ن

73()ص.للشَعبالملِخَةللحاجا!راديفاليةحليليتقديملإغرائهم
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لصعودنموذجيعمل(8291)إم.بجى.هيبْتدث!-جي.إم.النلو.قماموقد

ذلكومعالناخ!ين؟لدهكمنتيجهَالضطرفهَالأحزابأوالملَطرفلِنالمرشحين

نموذجهمفىالناخبينتهكماقإذهناْ؟المقثماللَحللِلعنمخلالفاتحليلهماكاق

لَهكمًا؟أكطَزالناخبونلِكونعنثمالذاالسالمدة؟يدَولهمايصثثَونلاأن!لِعنى

لأنهم؟الملطوفلِنللمرشحين"أصوالَهميعطؤاأنكبِرهَبدوجهَالمحلَملفمن

ويدَولعبإو-الَهم.عللِهلَنطوىعمالَطرفاأقلطيكونونالمتطرفلِنأنلِعلَمدون

ولكى؟الظبروفلبجضوفدًاالتطرفصعودلِعللذلكأنهينتلث!-النلو

فإنفالكومعالثانئهينيالَأ؟أوائلفىألمانليابحلهَاستشهدافمَدذلك؟يوضحا

تقاعلل!كانالناوْيهَ،صعود.سرحفىإليهأشارا.الذىالألعلاسىالعنصر

الحكومهَمقدوهَعدمبأنوالللعاعلدأدهناكجمانلقدا....ء.اكتباوددالحكومهَ.

اليملِنمرشحإنحتىعميقهكاندأللمجلَمع،الأدمداسلِهَالضمالِاحلعلى

فىمرغوبةشحنهللِحدئأشيئًا؟يفعلأقلسلطلِعالذىهونهقط-الملطرف

.994()ص"الراهنهَالحاله

لَحولوافلنا!خبونإرضاء،أكنَريلدوهناالمقثمةالظاهوةهذهولَحللِل

يمَلَرحكماالأحزابمنأئايصثثونلالأنهمللدىالمتطركلِق؟المردث!محينإلى

بينماما؟.يعملسلِقوهونالملطرفينأنلأتهمْيعلَمدونولكنوهلِنللن!؟النلو

لمملِلخدْهالذىالاجراءوفْضملواشىء،1أىْالمعلدلهَالأحزالألَفعل-َ.
-ء--.--صَ

الأخزالبأكاتكأْفمثلاً،.الأطانقضكلتئمابعملال!يامعثننمغلىالمتطوثْولَىْ

اللميئىالمجانبهنالسلِاسى.العنفكبح%علىكادرةغرالللعلطهَكْىاللى

هنالكاتبأكَدولمَد.الناخبلِنمنكثيرًاأخافالذىالعنفوهوواليسارى،

الاقلَصاد،قحفيزإجراءالحكومةبألْى:ْلَلخذالمَويةالشعبيةالمطالبهَعلىقبل

منلِشمئزونالنازلِةغيرالأحؤابوكلبروننج،ألمانيامللدتلئمارًاكانواللَى

عملعلىبالحصولألمإتىكلهلالؤوعدأخرىناحلِةومنلَحقلِمها،

73(.ص،0991)هولنَفريتدث،
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إبخراءبأيالقلِامسكثمعنالمتطوفالإجراءالناخبونيفضلفلماذا

إلىنعودبذلكنمَومولكى؟السؤالهذأاللَالىالدَسملِتتاولالإطالىَ؟على

اللَماعس.!كفاءة"عثملنبينفي!ونلَوللمع،اللداعسعن)الساكن(نموفجنا

التقاعدلىكفاءهعدم:5

التىالحلةلِغطىلكىالسيالنمي؟اللَالاعط!تحليلالمَسمهذاْيولممع

طيضئا-ولكنموضيهْ؟يخرنهقط-للِس!.بأنهاالناخبينهنكثلِريعلَبرها

المطالباتإخمادفإنالحلةهذهوفىءهالكفغيوParetoباويلْوإلَواؤن!

لصالحالأقللِةنظروجههفوضًافدط--للِلم!هاإجواءبالخاذللادىالتى

الفرصهَانلَهازفىالسياسىالتظامفدفَعلألِضًا--ولكن؟الراهنةالحله

.الناسأحوالللَحدلملِن

إلىلَحللِلنانوسعأنعلينااللَداعس،كخاءهَعثمهعفلَعاملولكى

)صلأ(؟السياسهَمنأقلأوأكبرقدرلدلِنالِكونأنلِ!نالبعدلِنوبأحدئعْدين.

عدملنبلِنالإنلَاج(؟إمكانيةئغثين)هنحنىإلىالافلعلىلِحتاجالأهرولكن

)أء(:للناخبلِنفهمانبعدانلهاهاقضيهَنتتاولسوفلذاالكفاءهَ؟

حقوقفهى)أء(للناخبفبلنسبة؟الإجهاضلَكونكَدالثَضيةفمثلأ:)ء(.و

للملِاسة.استخدامويمكنالنساء.احثَوهـلمفهى)ء(وللناخب،المولوبلِنغلِر

لللثفلِذصالحهَمجموعةمن!لم(و)اءمنلَوافقأىاخلَلِارفىالحكومهَ

feasibleمقعرةاللنَمرثلِهَالشماليةحدودهاتكونالإنلَاج(خط)ملرمحثبة

الانَعكلفىموضحهوكماالأصنل،لتمطهَ(الكفاءةحدودالمقانمهذاإوثْى

داخلنقطهفأيوباللَالى؟البعدلِنكلافىالناخبينلقضلِلا!وتؤدادأ-4(.)1

بمعلْىالكفاءةعثملنللِاللطَلتملرا(أ-ْ).1اللثبكلفى)3(مل!:،الكفاءةحدود

حالاً.أفضلجعلهمعمللِالِمكنالناخبلِنكلَّأق
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)ول(،و)ط(الطعلِاللللِينالحزبلِنفإنقبل؟منذكرناوكما

لدالهَطبفَاللملَطبقالتىء!)أءوالفعللِهبالسلِاسةالاهلَمامخل!منيُحَقؤان

اللَفضلِالتالدالةهذهولَملر.ا.ْولماأء(و)صلأولى-وطولاالمنفعهَ

ودوال.حزبكلفىطحزاب(لِنضمونالذلِنء)هؤلاللنلنلطاءالسياسلِهَ

كلفىنهعلاً-ولَزدادتمامَا،ومقعرهَللعلسةبَكونأنفيهايفنَرضإدلأ(

سوائهمننىأنبمى))!،لمقارنلَفضلِل))طوللحؤلاالَجاْه.

Indifferenceصكنانحدارهفىحدهَأقل(11-4)الانَلكلفىنقطهَأىفى

لَكونلللَتفلِذ،الصالحهَالمحجموعةخل!منأنهذلكلِديع)ول(.الحزبهنجنى

سلِاسهَمنالغربىالشمالعلىولَثع(Cإطهى)لأ(للحزبالمفضلةالسلِاسة

)"س!(.وهى)ول(هـالحؤلا

بُصيْنفىاللَقاعدلى(4"-11)ال!فَطل

53(يلأمنفرعيةلالتثفلط!!مالحه)المجموعة

أ+ع!كث!ع-لمى

"ح

era= constant

/ع-أ*....الأولالناخب

*"
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منلعبهَالأحزاببلِنالانتخابلِهَالمنافللطَاعلَبارلِمكنأخرىمرهَ

عندئذ.لاأمالثَضلِةسلِلَيركانإذامايختأرحزلأكلأولأ.مراحلنَلاتَ

ألَنِولَأ.إذاالقضلِهَعلىاللَخابئِاويلَصاوعانبرنامجهالحزبنِنمنكلايعدُّ

القضلِه.هذهلَجاهبهااللزماللىالسلاسهالفائزلطيىذلكبعد

ىألِنَولمفإذاالانلَخابالَأ؟قبلْحزبلكلالعواقبلنلناولوالاَن

رلأ)3(المنفعةمسلَوىعلىلحؤبكلسلِحصلعندئذالقضيةمنهماحزب

الملَوكعهَ:المنفعهَعلىالحزبفسيحصلالثتضلِةأثلِرتإذاوأماباللَأكلِد.

yول)ع(P+.2(4-)ؤول(أملي

يرو"ءولَكونالائلَخابالَا،فئولالحزبفوزاحلَممالهى!حلِتَ

البرامجهذهنَظلاللَوازنحالهَوفى.التواليعلىالأحزالابرامجهى

موقفنتناولدعنا؟القضيهيلَنِرأنالحؤبلِنأحدللللِخثارفيلملَ!اعده.

اختيار)ل!للحزبلِكونفلنالقضلِهَ؟الاَخرالحزلأأنَارمافإذا)!(؟الحزب

الآخرالحزبلِنَرلموإذاالمللبأله.هذهعلىالانلَخابالأإلىلذهبأنسوى

علىالانلَخابالَأأوالراهنةالحلهَبلِنيختارأن)!!الحؤبيسلَطلِعالثَضية

إذاالمشكلهَينَلِرولنْلا.أمالمشكلةسيتنِركانإذامالِقرربأنالقضلِههذه

الانلَخالأفىمنفعلَهعنالراهنهالحالهظلفىأعظمالملَوثَعهمنفعلهكانلما

الثضلهَ:50هذعلى

دأن31(!لثا!)"ء(+(أ)ح-لىول)مأء(.0.......)6(

J=)لالثتلِنلصح)6(كانتفإفيأ L)الملثَلكله.لَتَارلنفعندئذإ"=لا(؟وا

منلأى)6(المعادلةفىالالمساواهَمُحلنلتمافإذاأخوى؟ناحلِهَومن

المشكلهَ.فلمملَنَارالخزبلِنن

الممكنة،السلِالمدالامجموعهَأنهاعلى11التالاعس"منطثهَلَعولِفاق

لَوضحهاالمنطقةهذه.الحزبلِنلكلاصحيحةلجعلها)6ْ(المعاللةتملكهاوللى

منطقَةفىالواهنةالحالهَو!عتمافإذاأته(؟1)الانَدكلفىالمظللةالمساحة

لأثه؟كفاءةذالَأللِس!الراهنهَالحالهَكانلَأاقْكما-هى،،حلىفسلبَقى،للَثاعلى

النظرلِههذههوالفضللهذاالنلَيجهولبالملنمكلهَ.سيلنوالحزبلِنمنأحدلا
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هذهوإليالَاكفاء؟ا.ذالاللِس!دلليالللالَأدحوىاللمَاعسهثطمَه:

أ-ه(.)1الاثمكلفىكماهنثسيًالقثلِمهولِمكن،وواضحبسيطالنظولِه

كانلَاوإذاالثَضدة.ألَنرلَاْماإذاالملَو!عهالدلللِالمدة*النقطةولمل!

المحنفعهَلأن؟ْألحزبينلكالىمفلِدهَلَكونقد)6(فإنالراهنه؟الحلهَهىهذه

علىيحصلاأنصوأحهلِفضالنمالحزبينمنكلاًلأنصواحهَ،ملقعره

تفسعلىلِحصلاأنعلىذلكلَفضيلعلى8لأكلِدهماهع*الراهنهَالحالهَ

يمكنماولأنأللعوأ؟نليجهَعلىبلحصولالمخاطرهَمعالمئوقعةالنلَلِجهَ

لَقع*لأنودطزاعللِها؟الحصوليمكن*فإنلذاملقعو؟عللِهالحصول

ذالَأليلعل!ثصفإنتمافا؟مدَكرهالكفاءهمنطقهوحدودالنَقاعلل!منطقهَ.فى

كفاءهَ.

المظللهَ،المنطقهَهىاللَماعسأمنطد4َ:التقاعسكفاءةعدما-ه()1شكل

الكفاءهَأذالَماالحدودداخلوالتى(يلا)=ير!+أ()ح--ولءعلىوختوى

+ا
يبم*لااى

.001الأولألناخب

693.
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theالفروض!تحفيمْأ:6 assumptionsمنك!أءول!

اللَىللمَوىالدكلِقةللطللِعلِهَللَفصلِلبلنَليء.م!أنالمفيدمنيكونلمحد

اقتراحاتتابعضخُففت+ماإذ"الِحدثفاولنولمحأالنلَائج؟هذهإلىلؤدى

ولشمل":الثَضالِا،بعَضالاعلباوفىولَؤخذ

أللَماعس.!ولألمكا!!ولء!لَولِدفىْالمحلَعددهَلأبعادادور-أ

الأحؤاببلِنالللمياسيةالفجوهَلملءجدلِدحؤبيصعدلالماذا2-

التمَاعس؟و!حو

الللللِالللي.والغموضالسيالللىاللَقاعلل!بلِنالعالطة3-

،الأولالم!لللمي!فىالمُفترضهَالاثلخابيهالقواعدلخفلِفنلائج4-

الخامدد!هو

الللللِاسلِهَ.بين"!الأحزالأالتنافلل!مقابلاللَعاونتأتنِر5-

المقدوهَلدلِهماللِسالحزبينكلاأن.يفترضالدَحليلأنأولأ،لِال!حظ

حؤبلأىملَاحهَأداهَتوجدلاأنهبمعنيللقضلِهَ،المخلالفةالأبعادتفكلِكعلى

نفلللهالودتفىلنثصأنبدون)أء(زلادهَعلىلمحادرًالِصبحأنمنلَمكنه

القضلِهَلِلَيرأنحزبمصلحهَْكلمنسلِكونوإلاالعكلل!(؟)أو)!لم(من

يلعلىوفلِمابالكفاءهَ.تثلململاالراهنةالحالهَكانلأ.كلما)أءإ،لزلِادهَالفرعيهَ

كللَجعلسوفاللللياللللِهالمناكفمطَفإنْتئأر؟لماللَى)حلأ(لالفوعلِهَبلثَضية

أنيمكنوربما-لَماهَالِختلف؟هناالراهنةلحالهَمحاباةفىالتحلِؤلؤضدِحإن)،(

الراهنةللحلهَلَحلِزهمفإنودى.رودريك(؟-د.فرنانديز)أثث!مهمامعيتكامل

فىمفلِدةولكنهالمَينلهَ؟غيرسياسهَاحتضانعث!ممنالففدَودةالمنافعإلىلِشلِو

ا!لصادلِهأواِجتماضكلِه،ملنَطكلهفلِهلكونموكَف،نحولوجفا%كنَوونموذجناالملولنمط،

ي!نَلأنها..إجراءللخذلاولكنمنها،بينهَعلىلكونأنفردلكللِمكنملَملِحة،

للناخبلَددلِمهناحيهَمنمضمونسيالدلهىنظاممعاللِدَلِنعًدمنموذجهوونموذحهم

بثوبئالمحتملالسلِاسىللشللنموذجهونموذجناإنأى.المفضلةسيامملَهالمتوسط

الاقلَصادى.اليقينلعدمضرورىلور
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لالكأنالواضصحومن.الكفاءةحدودإلىاللَوفى)أصلا(بزلِادةلعدحزب

الراهنة.الحالةْمنالحزبينلكلاأعلنىملوكَعهَمنفعهَلياسلَكونالنتلِجه

اللَفصلِل.ببعضالإجهاضموضوعسنلناولالنقطةهذهثوضحولكى

فىموضصحهوكصاالمولودغِرالطفلوحثو!الأمحثَويَأهماوالعدان

معلللَعاملاسلَخدامهالِمكبناللَنىالوسائلمنكنَلِرفهناك6(.-)11الطنلكل

ومسلَوى،الإجهاضعِادالمحاإلىالوصولإمكانيهَفيهابماالضنلكل!،هذه

لحمايهَ!دماللَىاللنَعرطه.حمايةومدئلهم،تعطىاللَىالعامهْالإعانالَا

العلِادالَا-علكفىالعاصللِنوالأطباءالعلِادالَأ،هذهإلىلِدخلنالالنهىالنلللاء

عللِهالِحضلاللَىالفحوصوطبلِعهَللابجهاض،المناهضلِنالندنَدطاءمن

مواققلَهمالمحطلوبالأطباء!عددكَانو!هبطرلِثهالإجهاضإجراءثبلالنساء

الَىالأسافيمنعددوأكصىألِضئا،مطلوبةالأبموافقهُكاندَ(إذاوما

كثط-اندينسنلَناولوهكذا،يالإجهاضلهاللِسصححاملأالمرأةفدهالَكون

)11العياداتإلىالوصول:بسهولةوهما،المثالسبلِلعلىالولملائلهذهمن

خلكهافىيلللصحاللَى.الحملأسابيعمنعددوأقصىأ-6(،أالانَلكلفى

يللطرزيادةأناقزضالمذكور،اللثلكلفىموضبحفووكما121(.طبهاض

حقويَام!لِقللولكنهْكهـ!)2المرأةحقولَىْمنلِرْيدالعلِادالَاكاإلىالوصول

لَقللِل)أىمحسىلهْلَأنَير،الأسابيععددلَقليلوأن)اممثهـ(.المولودغلِرالطفل

اثهـ(05ممثهـوزلادة2

أنومادام.الوللملِللَلنبينلَخلالف)2*(،و)أممثهـ(بلِنالمفاضلهَأنلِلاحظ

كلاباللمتخداملأنهكناءهَ؟ذالَمالَيش!الواهنهَالحالهَلَكونالحالههىلالك

لِرلَقععندهااللى!،مل!بنقطهَذلك11نلحىَأنممكئالِكودطالولملثِللَين،

فالمنافسهَ؟ذلكوهع(.باريلَو)تواؤنلحسنمتضمنًاالمسئهدفانا!ران

بعدذالَاكمشكلةالإجهاضمسةلةنقدمأنالمفلبمنيكون،بالطبع،الأغراضلبعض)!!

منلاث!نَمتياتمكنلا-حالأيةعلى-الكفاءةمسائلفإنمنَلا(؟القيود)مستوىواحد

وجودفىوالسبب،ْواحثبعدباسلَخثامالشرحاللل!هلمنوللِسالبعد؟وحيدةكحالهَ

حقوق-بعدلِناستخداموفعالمتأخرهَ.الحملمراحلفىالإجهاضعلىأكبرقيود

علىيحصلأنيفلَرضال!لأنوهؤْواضخا،التفسلِرلِكون-الطفلوحقويَاالأم

.الولادةإلىالحملبدالةمنكيركلماأكنوحثوق
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والآخرأ*،لحساسلِهَأكنَرأحدهمالِكونأنسلَؤدىالحؤبلِنبلِنالللملِاسيهَ

على)3(الراهنهَالحالهَيفضالنمابحزبينكلاأنل!جلَهالَكونوكَد2*،!

قالرةمتاحهَوسيلهَتوبلاأنهمادامحدوفه!كنماوهوالقضيهَ.إنَارة

الآخو.منلَخفضأنبدونالمسلَهدفهَالأبعادأحدؤيادهَعلى

ذاتلَينمت)3(الراهنهالحالهأ.لللَقاعمىالضرورىالشرط-6(ا1)شكل

(الجاداتإلىال!صولسهولةةQ)زيا،1باسلحْدامحتىكفاءة

*أالنساءمنكلحمو!(،للجنينعمرأثَصىعلىأضيى)حط؟أو

زيادتها(يمكن2*،المحولودينوغير

ةأالمرحدَو!ْ*2

الى

لم2

المولوديخرالطنلحقوق

*8

لِمكنوسيلهَلوجدلاأنه:كالآلَىلِكونلللَقاعسالضرورىوالشوط

أسوأالأمورجعلبدوقالأحزابأحدنظروجههَمنالأحواللَحسلنبها

إمحانلِهلللل!الأبعادالمتعددهَالحالةمنلنبلقوماالآخر.للطرفبالنسيهَ

لمحضلِهَلِمكن.مناكدثعةلاأنهمادامالكفب!،غيراللَقاعسإمكانيهولكن؟التقاعسْ

واحد.بعدذاتحالهَفى.الكفاءهَ
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البونامجينبينفجوةلملءجثلِدحزبْيدنجللالماذا،ْالثانىواللللؤال

وهنا.السياسيالجمودهذانِكلمموئمومِنْ،الموجودةنانثحزابالملَباعدلِن

لِجبحزبكلبأن)8391(ألدرلِلث!بهقامالذىالجدلإلىالإلنمارهَتمكن

حملتهلتتفدِذإليهملِحلَاجالذلِن.النشطاءلِجذبلكىملَملِؤهَ؟برأمجيقدمأن

لهَممنهنكلكونلنِالمجوةهذهوبدونالأخرىالنشأطونواحئالانلخابيهَ

!حى؟شخصأىيُحفزلنثمومنبالاتلَخايات،لِفوؤ-الذىالحزبهويمن

علىعلاوةلدهلِالدهى.لحؤلأ-الحمال!إدارهَإلىالائضمامتكلفهَ.يلحمل

)88691وأللِسلِنا)7791(،هيبسدوجالثىفئَمهالذىفلدللِل؟ذلك

كثلِرفىمملوءةغلِرتظلالفجوةأن-يبلِن)8391(ولِتمان2!911،و

فيهالَلَألَزاللَىالأموجميهَالمتحدهَالولايالَأذلكفىبماال!معلِالهليه،-النظممن

الانتخابالطَ.فىلِفوؤالذىبالحزبمنتظمبلثلكلالطمياسات

1)8وفيورينا1ْ(،)989وووْلِنلَل-أللِسيناْطؤَرولقد 9)Aًنماذج

منمعتدللِنمرلنَلحلِنوجودعثمالمعلَثلونانناخبونفلِهالِعوضأنلِمكن

النوابمجلسانتخاباتفىعاملِن)كلالمدهَمنلَصفلَؤاؤنخل!

فىالأحؤاببينأصوالَهم"ئتقسيمأووروؤينثال()أللِلمللِناالأمريكىِ(

الناخبلِنفإن؟ملاح!ة41!يوسلِطمولنَمحلوجدلاأتهوونجمالانلَخابالا؟

فىبأصوالَ!الإدلاءخلرمنولنللِطهَ،ثلللِاسالَأ(1علىالحصبوللِطعلَطيعولىْ

آخرواتجاه.الرئاسيةالاثشخابالَافىللدلِمقراطيين(إمنَلأواحداتجاه

أصواتهمبلَقسلِمأوالفلَرةنصففىالكونجولىانلَخاباتفى)الجمهورلِين(

لإمكالفِالحالىالنموذجتركلِزويعرضالانتخابلن.كلافىالأحزاببلِن

علىالحصولالثاخبلِنا!راتلِجله.؟*صحاولهَأىفىعب-عناللَثَاعلب!

أكثو؟مهمةقضالِاع!اللَقاعلىإلىيؤدى!دالطرهـا،بهذههعنَدلهَسياللدالَأ

والجمودالمآؤ!عادهَلحثحظالوا!عوفى.الوسطالحفولالَخاذإلىلِؤدىْمما

أوالنوابمجللل!وغالبيهَالرئيسيكونعنث!ماالأمرلِكلِهَالملَحدةالولالِالافى

المحعارضه.الأحزالأمنالدندلِوخ
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لبال!هذافىالمللللَخدمالتعللاسىاللَمَماعس"1مقهومأنلِلاحظنثنا:

الصحف،منعددكْنىنُوف!فَمَ!الذىالطلياسىالغموض"11مفهومشلِخلالف

،().وجليزر(،)هَكوكلرمان-أللِسلناكلَبه.مافلكفىْبما

هواثفالمرلنَلحونأو!الأحزابالَتبنىالنماذجهذهفى)7291(.وشيبسل

للللِاللميهَإجراءاتلِختارونأوجللِزو(إلنَليبلللل،القضالِا)إحدىفى.غامضه

اللدلهياسيه.والنوالَجالسياسلِهَالأدوالَابين11الضوضإء11أ!اللَبالِنمنلَؤلِد

عنالناخللِنعقحول!ىاللِثَلِنمحمؤلِادهَهوالحالالأكلمنوالغرض

.للحزبالحقيمىالموقمْما

الناخبونفض!إذافدَطفيلكالأحؤابتفعلقدشلِبسلنموذجفى

نموذجوفى(.معين-لتالَجبالنسبهَ.مؤكدهَغلرأوغاهضهَ)نوالَجالمخاطره

منالغامضهالللملِاسالَألُحسِّنكد-أخرىناحلِهَمن-كوكلومان-أللِسلِنا

لِلبناها؟الَىوالسلِاسا!الحمَلِقلِة-لمححزباللفصللال!بلِنالممابضلأأوضاع

نموذجوفىالحميقيهَ.سلِاستهعنالناخبينبإولاكالانلَخابإعادهَلُضمنلكى

11،الناخبلِن11بلَفصلِلاتيتع!قفلِماْمتأكدلِنغلِرالمرلشحونيكونجللِزر

يكونكَدهعلِنبموقفألْفللعهمإلزاملِلجنبوالكى؟الغموضيخلَارونوبالتلى

المعلدل.ألناخلأهنمكروهاْ

لبتىبللمبب؟الهزيمةبمخماطرطئضا-الأحؤابتهلَمالنموذجءهذافنى

المفهومهذابلِنالانجلَالكالَاوأحذالقضايا.بعضفىشعبىغيرموقف

عنالأدبلِالَافىاكْترحتالتبىولالكابثَضلِة،هذهمعالللللِالد!ديينللَعامل

منكتيرأوكليلبينالأحزالأل!لَارلاافموذج،هذافىأنههوالغموض

موثفًاسلِلَبنونهماكالطإذالَقررأقتحاولذلكهنبدلأولكن؟الغموض

الرئلِلم!الاخلَالففإنذلكالأطالىَ؟.ومععلىموثفًايلَبنوقلاأو)دقلِقا(،

وفى.سياسهأىلَطبَّقفلنمابموكفلِصرحلمإذاالتموَذجهذافىأنههو

لماللَىالظاهرهَلَخلالفلذللبكضلِههلكلسياسالَطلطينىفإته؟القموضنثماذج

هذا.النموذج؟.فقىالغموضأدبيالَأفىنوكانَمتاللَىلكعنهتافحِصَ!
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لنَغلرشيءيأىلِرقضونءالقيامالسلاسلِلِنلأن؟بالإحباطالطاخبونبِلنلعر

لِطبقون)متلامالنَيء-بفعل!ومونج!ْفهمالغموضنماذجوفى.الراهنةالحالهَ

الناخبونيجعلهاوهوالسلطهَ،فىوجودهحنمعندكَضلِه(كلبلنَعأنسلِاسالُا

السلِاسالأ.هذ؟سثكونكنِفلِعرفونلاإنهمإذ؟بالإحباطلِلنَمعرون

إنارهَلُنَرإذاْلمأنهبالافلَراضلتعلقفيمااعلواضلِنَاركَدرايغا:

بالمحالهَسلرلَبطسيقوزالذىْالحزبفإنالانثخابلِه؟الحملهَألَتاءكضملِهَا

كانماإذاقضيهالحؤبلِلَث!رلافلماذاالنعلطه.فىؤجودهعتدالراهنه

الحملةخل!الدضيهَلَلَزلمولونحلىالمفضلهسياستهوليطبىَبالسلطهَ

لِكونوأحلِاتا،غامضةالأحزاببرامجلَكونالحقلِقة-غالئاْ-فىالانتخابلِهَ؟

ت!يىَعندوئَنَجَاهرملؤفا،اللَزاماتشكلأنهاعلىتفلوهاالصعبمن

جملِعها-لَكنلمإن-الدلمقراطلِهالنكلمعكلففىف!لكومعغالئا؟المحللاسات

سلِالدلالَهللَطبيىَالمطلقهَالحرلهَالقائزالحزبلعطىلاالانلَخابالاحثثة

السلطهَحيثالأمريكلِهَ؟المتحدهَالولالِالأفىجذاواضحذلكالمفضلهَ.

الفلِدرالل!؟النظموفيبرامجهمللمرلرلِناضلواأنالرؤساءوعلىمدسمة،

أوالولالِاتيُمَكِّنلاالفي!والىالمسلَوىعلىاللمعلِماسالادطيلِىَألىْحيبْ

حلىالدلِمثراطلهابخظمكللكنلَنفيذها.منالفرارمنprovincesالأقابلِم

القانونلِهَ،واللَوازنالَاالمراجعالامنكبلِبربعددلَتللح-البرلمحائةالنظبم

لحئبيقمحاولهَئؤدىالنظمكلوفى(.والنلياسئِه)،والبيروقراطيةواللثرعلِهَ،

المعارضط،الأحؤابقل!منللالكْالسنِاسهَالمحعارضةتنبهإلىماسلِاسة

الذينالبئِروقراطلنومن،معاكسبثلكلبهاتائزاللىالمصادحوجماعات

المكارضةلذا؟أخرىأوبطريثَهَالسلِاسهَتلكمنالشيءبعضلِفقدون!ف

الخكومهْتكتللبلمإذاالنجاحفىاخمالأأبخؤلَكونكماأكبر،للكوقسلَميل

القضلِة.هذهعلىكأالقتللمحنِهافَياصلائتخابالَافىالسياسهَلتطبيىَلنَلرعيهَ

انظرالبرلمانلِهَ.بلنظملِلَغلىَفيماخاصةوالتوازناتالمراجعاتتلكللَطولِر)ء(ْ

المراجع1(90اْ!)وينتروفي.ورللطمونلبا.،جالوتىج.،بوتونأ.فىالأوراق
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الحزببأنالمخاطرةصائفا-معهالَحملماكَضيهَفإنَارهوباختصار

و!ون.السلطةفىكانولوحتىلِرغبها،اللَىالسلِالمحدهَعلىيحصللن

جححدًاعدلِدهَالحدلمحنَسهَوالأملالهَالثضيه.أهملِهْازدادتكلماأعظمالمخاطر

الحكومهَ.محاولهَنلاحظأن!للطلِعربماولكنهنا؟حصرهالصعبلدرجهَ

أوكللِنتون،رئاسهَمبنالأولىالفترةفىالصحىالإصلاحلَنفلبالأمرلِكية

عامأجْرىومره9891َاعام.الدللللَورإصلاحثْىالكئدلِهالحكومهَفلنَلل

299.(

اللَىالانلَخابلِةالقواعدأنتفترضمخلالفة،يطرلثهَذلكعننعبِّزولكى

وا!لَزامالا،الانتخابالَما،مراجعكلواشَبعدالَاخففَلَا،قدهناوُضِت

قضلِهحزبأنَارإذاأثهاحلَمالتملفى)ج(أننفثوضذلك-منبدلأ!هكذأ-

الواضحمنعندئذ.بنجاح)ول*االضفَضاَلةلللياسته!فيذعلىكَمادؤافسيكونما،

علىوالحفاظالفلنَملذلكفىبماالإمكانالَأ،منكتيزالَغطى)ج-أ!أن

الحصولاحلمالمنبأكتز)ط*(،المعاوضةسلِاسهَوكسبالراهنهَ،الحالة

فىأكانسواء-الحزبهوكماالثضلِهَجوهرلِظلذلكومع)!!كو(؟على

إنَارةعنالَقاعلل!لُفضرَثد-لاأمالاتَخابا!ومواجههَخاوجها،أوالسطهَ

وجههمنكلَثزاألللوأسياسهَإلىالأمربهلتلَهىبأنوالمخاطرة،القضيه

الراهنهَ.الحالهَعننظره

لاراهنهَحالهلَغيلوفىالفلنَعلأنحكلىالَأكلِدالأهملِةمنوأحْطؤا،ْ

السلِاللللِين.بلِنتآمرىسلوكمن.لنلَجلاالتقاعسمتطالهَفىبالكفاءهلَلَلللخ

نالنَ!لواؤنهوالسياسلِةاللعبةمنالأوللِلِنالمرحللَينمنكلفىفإللَوازن

كنلملنإلىملمممباخلَلِارحزلاكللثومالأولىالمرحلهَوفى.اللَعاونىغير

كتابلَا.الآخرالحؤلااخلَلِمارالاعتبارفىآخذا-لاأمالقضلِة!يرأن-

الآخ!رالحزببرنامجالاعلَبارفىآخذابرنامجهيختارالنانلِهالمرحلةوفى

الأولى.المرحلهَمبناللَزامبدونكثابلما
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بعضهامعملزمهَبالَفاقالَاالثَلِامالأحزاباسلَطاعلَأإذاالواكَعوفى

فىللناخبلِنسيعرضونهااللَىيالبرامجيلَجلىَفيماالأولىالموحلهفىبعضئا

!أللسلِنا،ذلكبلِنت)كماضَعلَركهبوامجعلىفسلِلفقونالثانلِهَ،المرحلهَ

وبطرلِثهملنَللَرك(.بوثامجعلىالاتفاي!لِمكنهمفإنهممال!،سيالَىفىا89فى

الملوثعالنالَجلبَنىعلىالاتفالَىمنصَوكعةأعلىمنفعةكلسيللقى،أخرى

البرنامجهذافإنذلكعنفضلأالفخاطرة.سللغىوالذى،مشَلَرككبرنامج

لس!لِعدْلك،.يدونلأنهبم؟الكفأءهَحدودعلىسلِقعالملئَعلَرك

الشملإلىالملنللركبونامجهملَحويكعلئالالَفالَىمنللمملَفلِدأنالأحزاب

لنالكفاءهَذالَاغيوالراهنهَالحالهَفإنوبذلكالراهنهَ؟الحالهَمناللنَلركى

القضيةإثارهَْعلىالالَفالَىمنلَسطَفيدأنيمكلهاالأحزابلأنأبذا؟لَبقى

الراهنة.الحالهَفنالشركَىلللفَلم!ملنَللَركبونابمولَبنى

الأحزابلِأنالافتواضهنا،تطويوهسبوَاالذىالنموذجولِتضمن

كشر؟منهأكللجاهالملؤفةالتعهداتهذهبملرللقلِامالسلطهَلدلِهاللِللل!

.يميؤانالافلواضانهذان.للناخبينهلزمةلُعهدالَالَمَديميستطيعونبلِنما

لماهوللناخبلِناللَعهداتلَددلِمعلىالأحزابوكدرةجيدًا.لَعملليمقواطيهَ

يعدوابأن-النَانيهَالمرحلهَفىالأصوالَاعلىللحصولبالمنافلللهلهميسصح

سلِاسلَهممنبدلاًبرامجهميطبقونسوقأفإنهمانلُخئوا؟ماوإذابالمصداكيهَ،

الأولىانمرحلهفىللاخرمنهغالكلالوعودعَلى!درلَهموعدم.المفضلة

لاالثانلِه،المرحلهَفىالناخبينأصوالَأعلىالحصولأجلمنيتنافللالوابألا

ذالْأغلِرالواهنإَالحالةمننظرلَالِقلللمحدالذىالتعاونىالنا!جنوعلِةلِعيىَ

الدثاعس.منطمَهفىالكفاءهَ

أتهتذكودعنافله،مرغولاالنَعاونمنالنوع-هذاأننسثنلجأنوقبل

الذىقمابعضئا،بعضهمامعملزمهبلعهدالَأالثَلِامالأحؤاباسلَطاعلَاإذا

كلواسلَخراج،للناخبلِنالعامهَللللدلِاللمالَأمحلَكولِنكبائجنالعملمنلِمنعهم

أنهالصَامهذ!فىا!نِرومنالسلِاسلِهَ؟ْالسلطهَاحتكارمنتتلَجاللَىالعوأئد
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بعضئابعضهممعصفالاتالوق!طولالأحزالألعقدحلِتإيطاللِا؟فى

الساخرالاصطلاحابتَكِو8791َ(،لابالومبارا،المنَ!سبلِلعلى)انظو

11الأحزابحكم11 Partyocracyكقط-الانلَخاباتفلِه!لللَخدمنظاملوصف

بروزلِحو،-فلِروروانظؤاالأحيفاببلِنالسلطهَغنائملَثسيمك!فيهَللَحدلد

الإلِطاللِهَاهالأحزابلصدلئولى(الخاصة)المحدفوهَالنومنكلاطَورالِمَبنلِاناللذلِن

ابْلاُلىِقدالإلِطالنىالنظاميأنالملنَمهؤرةالحقلِقهَهوإثَاوهَأكلؤهووما

الإجمالى-المحومىللن!لجبالتلعلبهَالأحؤابلالكديونبلف)فمنلأ:باللدَإعس

بلمعيولهَسَقاهموالأحؤابه/ه(ء051لطمليهلِلَجماوزما2991عامفىولث!

الللمياسهَسطىالسهولهَهذهبمل!تتفاهمْلاولكنهاالطللطهَ؟غنانيملْثسيمعلى

أعظم.الحزبنلنَلطاءدورلِكونْفلهفظاممنالمرء!وكعقدكمالَمافا

معاقد4بناءعلىكَادرهعامةالأحزابافلَواضفإن؟النقيضوعلى

اللَىالديمقراظلِهَخصائصبىمنالأخرىالأحزابمعللِلىولكن؟الناخبين

معالتتافسعلىْلَجبَرالأحزابأقجوهرهاواللَىجيدهَ،بطرلِقهَتعمل

يواؤىالافتراضهذا.المواطنلِنأصوالَأعلىللحصولبعضئابعضها

يكوناللَىالأسوالَىأنوهوالصناعلِهَ،المؤددسدهَنظولِهفىممالكةافلَواضالَا

بالمؤلسلهَ)وبذلكالعملاءلِلَقعندماجلِدَاتعملضعيفاْالتعاكَدىالالتزامفلِها

بعضًايبعضهالَثقلأالمؤلسلاتولكنالسفعه(؟بناءمنالمئسلمنالَألَنفكن

اللَقاعلل!أنالأمر:فحجلِهولذا8391(؟لنَعابلِروالمحثل،سبيلصكللىانظرإ

الجاذبيهفعلأيوضحالسلِاسلِهالمنافلعلهَبلَخفيضإلغاؤهلِمكن(1الذىالسياسى

اكلِادهلَثَدلِمعلىلمحالرهَاللبعلطؤلهَفابحكومالَأالدكلَالَورىِ؟للحكمالكالثلملِكيهَ

فبى7المهمه.الموضوعالَأبشَأنإجراءالَأالَخاذعلىاكادرةأنهاكما"،كولة

ببساطهَ؟اللَصوفعلىطَدرهَغلرالدلمدراطيالَافيهالَكونكَداللىالظروف

فإنهدْه؟النصوجههَوهنلسياسالَفا.البدائلثَمععلىمدَدرلَها!مبسبلا

أجلمنالمواطنونلِدفعه02الذىاللفنمنجؤءهىاللَمَاعلل!منطقهَ

اطيهَ.الدلِمقر
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نلَلِجهَهواللقاعسمنطقهَوجودإن:القول-أيضًا-يمكنذلكومعْ

الحؤبأصوالْاللِجلببشدهَحؤبكلتنافط!فلوجذا"."صغيرهَلفنافسة.

برنامجعلىويلَقاربانبعضَا،بعضهماتجاهللليلَحركانالحزبلِنفإنالاَخر؟

احلَملنماذجفى)أوالمعلَدلالناخبنموذجفىالحالهوكماملنْللرك،

الراهنهالحالهَكانتإذاإلاالقضايا؟كللَنارالنماذجلالكلمحفىلللثارب(؟

سلترالحزبلِنمنأىفإنهذهْالحالهَ؟وفىالوسلِط.نقطةعندموجودهَ

الراهنة.الحالهَعلىالمعتدلالوسيطيفضلكليهمالأنالقضيهَ؟

ولكنهاالسلِاللللِهَ؟المنافنلهفىْالخؤبنلنَلطاءدورتهملالنقطةوهذه

المحنافسههوللِلل!السلِاسي؟لللَقاعلل!الأساسىالمصدرأنفعلأ--لَبين

السيالبللِهالأحزالابلِنالنظرْوجهالَمافىاختلافوجودولكنحهالتواطؤ؟أو

ما،ثضلِةعلىمختلفهَسياسالَالمحعبَنىَالأحزابأنوماداملوازن(.)برامج

قدالذىالخوفبدافعالمَضيهَإنَارهَمنكللِهمالِخللَطىعندماالظروففستنَار

الحالهمنأكثرلِلَثَلبلوتهالااللىالخصمسياسا!إلىالأمريهملؤول

السلِاسىاللتصرفبينتلادلهىبالنموذجالمقلَرحهَوالمقايضهَالراهنه.

مختلفهَ،نظووجهاتتملَيلعلىالسلِالدلىالنظامومقدرة،السياسيوالتملَثِل

وفىالمعلَدل،الناخبنموذجوفىالانلخاييهَءللمنافسهَاليدائلهذهوعرض

فعىواحدهَنظروج!ههَْئَمَت!لأنه؟المقايضةلالكتخلَفىالثكلَالَوولِهْ،مفهوم

(.)ْفثطالدللياسىالتظام

والمواطنلنالطلاسةفإن؟الخربزمنفىلماذاألِضااللَحليلهذالِوض!حربما)"(

معارضيهم؟ئخرسونددالحربىللمجهودلَمافامعارضلِنليسواولكن؟المعارضين

قدالاَخر،الجانبوعلىالعسكرفي.للعملالسياسىالنظانممقدرةإضنعافلِتخنوالكى

!للديمقراطيهَالمصاحبالضَغف(الدرجةبنفس)الوطنيونالآخرونالمواطنونيرى

فعلإ.عسكوفإجراءلاخاذجداغل!كلَفن
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خلالمة

الييميايمىِوالتمثيلماإجراءالخاذبين:tradeoffالمفاضلة

لأىكخاصيهَالأللماسلِهالمفاضلةإلىهلنَليزاْالبالاهذافتىالتحللِليبدو

هذهلصولِرولمحمكنناْالسياسىواللَمتَئِلالسلِاسى،الإجراءبلِنسلاسىنظام

علىالأحزاببراهجفيهالَلَالقىْحيتَالمحثِّده؟الحالهَبلَناولالمفاضلهَ

صطثهلالغىالحالهَللك.المعلدلالفاخلأْنموذِجفىكماواحدهَ،سلِاسهَ

لَقللولمحنهاما؟بإجراءالقلامعلىالثظاممقدرهَلعظملذارألِنا،كماالفاعس

اختِاؤاللناخبينلثَدملا."فالأحزابrepresentationاللَمللِلمثَدرةألِضئا--

لَتوافىَالذىالناخانخئروجهةوهى-واحدهَنظروجهةلَمل!لأنهاحثثئا؟

للحزبين.الملنَللَركالبرناهجمعالمفضلهَسياسله

لافلَصاديالَماالقلِاسيهالأدوالَأباسلحْدامالقاعسلَكلفةلَمثلِلويمكنْ

الاجتماعلِهَالرفاهلِهلدالهَقلِمةأثَصىبلِنالاخلافأنها:بمجف!الرقاهيه"-

المنافسهَظلفىالرفاهيةدالهَنفسوكَلِمهَ!أ؟أعة!م،المتاحهَالمحموعهَعلى

الثكلفههذهاللثاغلى،من!هفىالراهنهَالحالهَلكونعلْدماحزيلِنبين

موجبهَ.-ائفا-سلَكون

خاصهَللرفاهلِهَ،اللَقللِدىلللتحليليلجاوبًاأدللكوناللَملَنِلعدموتكلفهَ

ئائجعلىلعمدالفرديهالمتفخهَدوالأن-الآقحلَى-افلرضناأتنا

ابخاسمعظمأنواضلخايبدوذلكومعالللللِاسي.التمثلِلعلىولنِسالسياسهَ؟

تلنَللِطاصوئَاالسلِاسلِهَالأحزالابعضأعط!إذا؟أفضلبوضعسِنمعوونكد

فىلَسبَّبلَاكدبأنهااعلَبرتؤلؤحلَى،نظرهملوجههَلنَلبلِههَنظرلوجههَ

أحداسطهبونظرهموجهةعنعُبِّرَأنه.لوألِضئالِعلَثدونوقدالسلِالل!تهَ.نلَاثج

السلِاسي،الجثلالجاهمنذلكيخيرفقدالانلَخابلِه؟الحملهَألَناءفىالأحزاب

لِمكنالتمتنِلعدمتكلفهَلذاالمسلَقبليهَ؟الانلخابالَبمافىالناتجتغبِرنموهن

جذاالمحثنضلهالللياسهَبلِنللمسافهَالناخبِنخل!منمربحكملَوللنطتقديمها
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الاخلَلاففإنل؟للناخببلنسبهَأنهبمغنى-للحزببونامجوأثربللناخب

س!أ؟أ!ةس!آفتفيذالصالحةلمجموعةعلى)كهـ(ردأمنفعهمندرجهَأصَىبلِن

.أ)ول*(للمطزول(أ)قيواليلدلهارلللِملِنالمنافعوتعظيم

الكلفتلِنمجموعمنتمَللالتىْالبرامجمنزوخاأنالواضحومن.

بيناختالفأى-الالندلَمَطابمنألجابيهَدوجة-عموفا-لِشملسوف

عدملَكلفةسلِجظمهعهـ1،247+-ة519ولهالصفبرىوالاسلَقطاب.البرنامجلِن

بعملوالقلِاماللَمتنِلمنكللِحفضكَدالمفرطالاسلَمَطاببلِنمااللَمثل؟

المنظورمنطرفأكَصىعنديمَعاني.البونامجانكانإذأفصَلأ:إجراء

فابئ؟القصوىالأطرافهذهبلِنالناخ!لِنمنعددأكبرلِثعبلِنماالطعيالللىِ؟

الهؤيلل!لَيلهمالناخبلِنمعظموسيلثلعرأكضاها،فبىسلكوناللَدإعلىْمنطمَة

جدًامنَطوفهْوللِلعت،الجابيةمادرحةفإنلذاالقائمهْ؟اْلأحؤالأكبلمن

المُليى8الدرجهَفىستكون

بانهاريرلَبطالصَطرفالالعملَقطابفإق؟أخرىناحلِهَومن

الاوتياط؟لهذابللليطاتوضلِحًاهناطؤرالذىالنموذجولِوفوالثيمقراطلِة.

الأيدلِولوجيةبدوأفعهماالأحؤابرادلِكاليهَلَحدثهالذىالملطوففالاسلَقطاب

الثقماعلىمنكللَكلفهَمنيوفعقد-الساسهَفىالت!هَبانهياوأوالمتزالِدة،

فىلِملَل!لاالذىالنظاممنالمواطلِنضجوللللِزيدثئمَومِنْالتمنَلِل،وعدعم

اليومية،المهمةبلقضالِابالنسبهمو!فالَخادْعلىقالرٍغِرنفلدلهالولمحت

ألِضئاالنموذجويزودنالالدلطوىِ.بثلِلبلأللِدذلكمنبدلاًيُغْوَّونووبما

للعمل؟احتمالاَأكنَرلَكون.الديمقراطيهَالنظمأنلفكوهَالنظريةالأسلىببعض

الحدإلنىلملِلنليجإَوهىهعلبرةوللنطىطبمةتظهرعنثماولَلدللَمولَيقىلذا

للاواء.الجائرالاسلَدَطالامن
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دمشرالثائىالباب

وابقوجميانا:الحوهىالصراع

K(نs)طءالنافلنآإبىوالمستفبليضالتعييريانامن

مةأ:مقلى

ونلثلأهَالدلِمعراطيةلاتهلِارمهِحمعنصرفحصالسابىالبابتتاول

البابوهذا.اللَدَاعسشراكفنيالثلِمقواطلِهقدح-ْأنوإمكانيةالدكلَالَوولِهَ

الأولوثَر)طلِهالنظمهنكثلِوصعودفىمهغاتاريخئِاعنصزالِ!صبى

الناؤيه،ألمانلِاِهوالكالثلللِكىالمئ!ثانيهَومَرةوالقوملِهَ.العر!ى!الصواْع

كلمهَأنورضكم.لنظاملهذاخاصبهبمرجعلِةاللَخللِلئجْرَى،أخرىومرهَ

ماوثللِلأ،الغموضمنلخيريشوبهافإنهاللئلووط؟منلكثيرتخضعالقوملِهَ

لكاتبسيلمدمالبابهذاوفى(.الرشيد)ْالاخلياونظروجههَمنخاصلهَلُفهم

للئَلكللماذا)شاوحًاللعركَيهالاقلضا؟لهللمَيمهَبلحليلولمللِبثبأخطوة،خطوةْ

بينالصلهَإلىْ!النقطههذهمنسلِتقدمذلكوبعدعرقلِة(؟مجموعالَأالناس

سنحاولعندئذ.والفاشيةالقوملِهَبينالصلهإلىوالقوملِهَ،.وأخيرً!العرقية

النهالهَوفى.الأخرىالعز!لِهللجماعالَأوالمحراهلهَاللَحاملمصادولحللِل

هدْهأوْكلِفوهوألاةالإطالق،علىْلللوالأصعبللاولفىا!اتبسيبدأ

فيالملثعاركةفىالرغبهَالىتؤدىقد!!-قي
الجماعالَأمنالأقليالأضدعملياثَ!الإبادةاوالإنسا!صنيهالجوائبم11

اللَالى.البابفىأكلَزافيضوهذاوْاستكشاف،البابهدْافى-العوقيه

،برتونأ-:لْهولتفهمْاقوملِهَ،الرلنَللِدالاختيارطرقتطبىَحديثةمجموعةفى)!(

.(91إة69)،ولنلروب.ور،.سفالمونور،جاللوتىوج



العامهَالحلِاهَمحنكلفىأنهالبابإ،فذامناللَلىالفصليثًوح

لللبادلألسىللَوقلر،خاصبلنمكللللَكلفهَالفعالهَالطؤهـلمإحدىفإنوالخاصه؟

المل"رأسأوالعرثلِهَاللنَمبكاتفىالاسلَثمارهى-كلَلِرهلظروفوففا

كاشاسالدمخصوضملِهَهىالعركىالماللرأسالرئللللهَوالسمة-العرقى".

الدخوللِغلىَ.المعلِار،هذافيهلِسلَخدمالذىالمدىوإلىباللثَلبكهَ.للعضولِه

المعلِارهذاأنالكالَبولِعتقد(.كاملجللثطاق)فىاللفَلبكهمنوالخروج

اعلىلِفسروهو،لللَبادلكدعمالعركيهَالعمللنَلبكاتالمزالِامنبعدديزودنا

الم!رأسكانإذاولكنالحدلِنَهَ؟المحلمعاتفىالعزكلِهالمحنابوةمانحو

أنألضئاذلكفيلَبعأخوى،إلىمجموعهَمنلَحريكه"يمكنلاالعركنى

لذلكونتلِجة.بلِنهمالعائدفىتساوىلاالعرلمحيةالفجموعالَأبلِنالمنافللعه

المحجموعاتأنوالنليجه..يلنعلمرانلملبىفوالدخلالعائدفىفالاخللاف

لِملِلبينماِخارجها؟هملمنوالغيرهَالخوفغزسإلىلميلابخاجحهَالعرقيهَ

هوصوملِن.لِصيحواأنإلىالمنخفضالدخلذوىالعرقيةالجماعالَاأعضاء

مح!077الافتضادىالريعلمجموعالصفولِهَالطيلِعةمعملحدهَاللَفاوتالَا،هدْه

لبعاالعركيهَالمجموعالَابلِن.للتؤاعحلملِةاحلَمالالالوجدأنهولَعتى+ولكا،

أوالمنظمغيرالصراعوهو(،اهزمهمإليهمالانضماملَدددتطعلم)إذاللمل!

فىالمؤلفعللِهيركزماهواللحللِلهذااللللو!.كَوىبواسطهالمخفَّض

اللَالي.القصل

الفصلْ)فىالعو!يةالمجموعهَداخلإلىعيضئا-المؤلفوينظو

وهىالعرثى،الم!رأستكويبنعمليهَإلىالأنجصوعلىالنَالث(،ْ

غرضبىأجلمنولفلَرض.أبنائهمأجلمنالآباءبهاكاماللىَالاسلنمارالَا

إليهمسيسددأنهأملْعلىأبنائ!،فىولِللللَثمرونأنانيونالآباءأنالتحليل

منالنَانيهالشاذهالسمهَأنالمؤلفويبلِنالاَجلة.الحياةفىبعدفلِما

ملر،الأطفلفىالاسلثماوالَأهنأخوىبأنواع)مثارنهَالعركَلِهالاسدتمارالَا

يمكنهملاالأطفاللأنا؟للذ.أتافاوضهَأتهاهى(العاماليشوىالمالرأس
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للضغوط11ذوالَهمتعوضبدونالمالوأسمنالمنافععلىالخصول

الذالَافزضمنالسمهَلَضحياتهم.-لالكأجلمنلآبائ!للِلللددوا11العرقيه

بالضوووهَليس!ولكنهاللبهاء؟الجاذبلِهَ.شدلِدهالعوديهالالللتنمارالاتجعل

رأسفىالاسلَلفارفىالمبالغهَإلىالأباءلملِللذلكتلَلِجهَ.لالذ!الجذابهَ

المؤلفيلَصوروعندئذالأبناء(.نظروجههَإمنلأولادهمالعرثىالم!

اللوجهالاإلىلؤدى،الألمجالصراعظلها.فىلمكناللىالظروف

علىالكلاطدميكىالعمِلفىأصلاوُصِفلأكما،الأطفالفىالدلللطولِه"(1

وإلس،أدورنوتنِودوركَبلمنSyndromeكملالكمهَالدلحلطولِة"الشخصية11

عملفىؤللتَعَوكد1(،59)5فوودساندونيفت،للِفنلللونودانيل،برونزولِك

وْأخلِزا،إ.أ8891691،)1181،أللَيمالِربوبكبلمنوبالذالَا،حدلِتَ

فَيماوجمهورلِهَانهلِارعلىالناثي(الفصل)فىالمفاهلِمهذهالمؤلفيطبِّىَ

النلاطَنِنلِا!.فىفبم(tsch)النازيهوظهوو)اللَعبيرلِهَ(بألمانيا

الوقىالملرأسثيم!2:

خل!سلِلمملَمران،افلَراضينمنالمؤلفللحليلاليدالِهَنقطةلَلَكون

الافطَراضلَخفلِفمع،هناكذكبنكماب2الفصلفىعدا)ماالبابهذا

هما:الفوضانوهذان(.الأول

فىالاصطلاحلهذاالمعلِارىبالمفْهومبالؤشدلِلَملَعونالأفرادكلأ-

قادؤاالفردلِكون،يدلِلينلِواجهونأنهملمجعنىالكالثلملكيهَ-النليوالنظرلهَ

ملَسقهَ.اختيارالهوتكونبينهما،الاخلَلِارعلى

ثَدوأحيانًالَكلفهَ،للتنفلِذ.بدوندابلهليستوالعقودالملكيهَحثَولَى2-

أبدا.لَ!جدلا

لِتضمنالثالىالافلَراضفإنملَكررة؟بصفهَعليهاللَوكلِزلللبقوكما

ينكتأولِغلن!سوفماالأحزابأثبأناحلماللِوجدلادلأىفىأنه
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كلِلَط-كالثنبرجاملِنبهابادرابلَىالحلولإلىنُظِركبليومنيللَزاهاله.

لنلابيروكاولا(،أA)4نلملَيجللَزجوؤيف-شابلِروكارل1(،819)ليلفد

علىالعالوهووجودالأجر،أوالئَقنعلىعالوةلنَعمل!واللَى)8391(

أنالأسوالَىلَسلَطيعالطريقهَوبهذهبالمؤلسمه.لللَقهسبئاللعميليثَدماللَفن،

حقو!غلِابكْى.حلىاللعاكَدىام0الالنَزلَتثْيذمشكلهَأواللفهَملثلكلهَلحل

فَانوئا.لللَنفيذالقابلهأوالملكيهَ

أفههوالمحشلَرى،نظووجههَمنالخلهذامعالملنَمكلا!إحدىإن

الالللتهلاكيةالللملعأسوا!فىالملثللَرونلِكونماعادةةفمثلاً..الئمنباهظ

القيمةفإنالغلنَ!؟عنإلمنلئلأةيردعوالكىبكالوهَ؟دفععلىجبرلِن

مكالللبلحجممساولِهالأقلعلىدكون،discountedالمخصومةالحاضوهَ

لاالعالوهَهذهدفعفىالرغبةلدلِهمالذلِنوالمشلرون.الغلنىَمنالمتبنَمأهَ

الناسهؤلاءمثلننقودهم.قيمهَجلِدهَعلىيحصلونلالكئهملُعشوْ!؟ْ

وبالِر،إسبرينسِنَعلَرون(علمى)فندلى(إن)هوللِداىفندقفنىلِمكلؤن

للمستهلكاليدلِلوالحلوفكذا.سوتىماركةسلَولِووأجهزةكمبيولَو،الأ!

يلغوحل،المحليالأدولِهَملجرض!محلىبائعمعلثهَعالفهَثكولِ!هو

قدلواحد،!احدألمطاسعلىاللثهَبنا.ءأوالإلماءهَولكلفةوهكذا.ْكمبلِولَو

علىوذلكالأطرأفا،بلِنحثي!ىلفاضكليوجدعنثماكبلِرةيدرجةللخفض

لِمكنالحالالاهذهوفىالشخصلِهَ.غيواللللوهـاإشارالَأتسودعندماالندَلِض

البائعبينلَوجدفهىلَمافا؟!خاصةَعالثهبمَوْنِهَا،العالفهالَصفأنلمحلثه

11.عمليشبكة11-واحدوصئَللبرٍ

العملأدلعوالَى:مدر،أخرىأسوالَىعلىالاختياراتنفديوفتطقهذا

أوسلعيريد.شواءالذى-الشخصنفط!أنفلكيلبَعالسلِاسلِهَ.والأللعواق

الاحتفاظفىْيوغبوالذىللغلنَ!،يلَعرضوألا،معقولبسعرخدما!

Holidayفنثق!!) inn.()الصَرحبم
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الأريحلِهَمننصيبهعلىألمحصوكفىيوغبوالذى"جلِدة"،بوظيفهَ

Largesseفىنظرهوجهةلَنعكدد!لكىحلَىْأوالسالدده،لِوزعهااللَى

لأنونظزا؟العملشبكهَأسلَثمارالَمامنجدًامعقدنموذجله-العامةاللللنِاسهَ

فىوبلذا!-شرائهافىالمستفلكلِرغبسلِالمحعثِهَخدمهَأولدسلعهَلكل

فىالاللملَتفارفىلِريخبفقد؟ْ-للغلقا.لاحتمالاتبعضبىبهالَوجدمواكَف

حتىملَكروهَ،بصفةئِشلًرى.لللوفوالخدماتاللمللعفبعض.معينةلَقهَعالحة

-الحالاتمنكلَنِروفىنَكلفدها.حلَئتستحقلنالاستثماوالَاهذهولإق

ثدالعلاثَالَاهذهفىالاللعلَتفارالَأأنحنلعابهفىلِأخذأنالفردألِضًا-على

يصطذمقدالمواثفهذهآخر.-وفىسلِادىنطاي!إلىاللثعخصانلَثرإذالُفمذ

لجربهابفردلِحاولقدأخوىخالالَأوقىالسويَأ.وجمكالوالَاالسويَأمعالقرد

المليهىالاستراتلِجلِةَفإنلذا؟مناكَلنَللَهااللبعابىَالعمللنَلبكاتاللملراتلِجيهَ

الممكنهَالمخلالفةالعالدالَأكلبينالموجودهَالاسلَتفارالَا)توزيعلالثل!لتلَضار

هونهعلأ-الأفرادمنعديد5لِربِومامعمَدةتكوقأنيمكنوالملَضمنَّة(

Mutualصانَعلَوكاستتفارىصندووأ fund.لنَلكلفىتوجدالأموالهذه

عرقلِه.عملشبكات

لُحدَّد11العضويه11َأنهىالعرقيهَالعمكللنَمبكاتالرئلِلللةوالسمة

م!أتهكمادحْولها،ابخغرياءعلىجدًاالصعبمنيجعلمما(؟يالدم)

لِشيرسوفصفةوهىجيل(،خل!)فىمنهاالخووجفيهاْللداخللِنالصعب

منواحدهَلحلالطريقهَهذه".المغلقوالخروجالدخول11بالمؤلفإللِه!

كاتَإذاأنهحمَيقةالتحديد،وجهوعلتئ-اللنَعبكاتبهاتتملِزاللَىالمشكالت

للللِخفَضنمومن،الدخوليريدونآخوونلِجعلمما،الحجمكبيوهالعائدات

كانتولماذلك،علىعلوة!لأعضائها(1.الأوليهَالاسدلنَمارالَاناتجمنهذا

منجزءًافإناث.للاختلِار،علنىتخضعلاما-حدإلىالعضولِة-

سؤالاً،لكونماعادة4!،ف33!هأْللعضولهَللدخولالمطلوبالدممقدارْهوماطبعا)!(

الاقتصادلِهَ.للقؤىطبقاالمحعايوتباينالمؤلفوبتوقعمفتوخا
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مقولهَففىلذالُحر.لَثهَعالكةإنلثماءعندعادهَلِنلندألَثَابلهااللَىالصعوبالْأ

!فَ،لَلَطلبصفقهَمعهلِعقدأوولِأملنآخر،ألمانلِالِقابلالذىإنألمانيهَ:

ا؟امؤ!األماتىتهقط-هوالاَخرالطوفلأنبالثَلىَ؟يلنَلعرأنعللِهللِلل!

اكمانيةْالهويةاومسلَوى"امؤثتأ.مرنَفعاكمانىالمالرألل!علىالعائدولأن

ألمالنيهَ،عبارالَماالآخرالشَخصفيهايسلَخدمالتىالدوجهَهىالمعروضلهَ

محافل!إلىويدْهب(،بالمحلثمدهَ)المخفوكَهَالبطاطلل!لِحلابأنهْويلَظافو

الناحلِهَمنولكن؟الحللعاباتهذهلملريخضعوكدْوهكذا،...ألمانيهَاجلَماعية

لافهولِهودثا(،أوالطاللَا،أوفرنسيًا،)أوألمانئاهوكاناءسوالجوهرية

لاالفحردعركَلِهَلأن؟يخدثذلكناحيهومنالحسابالا.هذهلملرلِخضع

أعضاء)هل!ألِضًاالآخرل!نبمواكفلَلَحددولكفالالشللِاو؟لمامًالخضع

النازى(.ْالحكمنظامظلفىكاللِهودالأقللِات-منالعر!يهَالجماعا!

لِدخلأن-لغرلِبمسلحلِالذلِكنلمإنبلَمافاصعلاهووكما

لأعضاءمسلَحيلألِكنلمح!إنألِضئا؟الصعبمنلِكون!دعولمحلِة،مجموعهَ

امرأهًيلَزوجأنيسلطعالأسودفالرجليخرجوا.أنالعرثلِهالمجموعه

كلمؤلسلهَفىويعمل،الأبيضالوجليسكنهاضإحيهَفىويعلِلث!بلِضاء،

الآخرلِنلحيالالِتلقىثفسهيجديؤاللالكنهوهكذا؟البلِضمنفيهاالعامللِن

ل!جدوكَدالخطأ.المجاورةفىنفسهيجدا.عندمااأخإلِاهاى....11صائحلِن

العالبههَفدوامْ؟وتذهبتأتىكَدالعرثلِهَالصلا!بينماأنهلدهلنَللَه-ألِضئا-

أتهاكللنلفإذاحدونه!حلملالأخصعلىوذلكبلللعر.أحنائايألَىالعرقلِة

له!للمحوالنفالغرباءلذاكللِه؟بالخروجلهيسصحفلنالأعضاءمنمادام

لاغراميهَعال!ةفىلِوفضوهأوالطرلمحلِه،فىوسلِتخطونه،بالدخولإ!دا

ألللود.11أنهلللوىلشىِء

ضبح".التإلهذاْشيلهانزلصدلِقهمدينإن!11:المؤلفلِقولأ)له(
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معرباطهمنلِتنصنلأن!ىحؤايكوبىْلنلحْصأىألىْالمؤكدمِن

اللَإمالانفصليمكنهمالأفرادهئلاءمل!العركيه،جماعلهمنآخرلِن%عضاء

ويرفضون،أخرىمثلِنةإلىالاننقلويمكنهمعائالثهم،وأفرادأصثثَائهمعن

أعيادفى)حت!ىأبذابأمهالَهملاللِفونلًاالاتصلوعدم،عناوينهمإعطاء

هذهبملفعلوالووجلَىوهكذا......،أسماءهميغلِّرواأنويمكنهمميلادهنإِ

الغربطء.منَلالعركيهَجماعلهمْإؤاءنفسهالمودففىلِظلوالنْالأللثللِاء؟

ولكناللمتخدامها،فىالقصورنلَلِجهقلِمتهالاللسوفالعبرقلِةعملفمولنَلبكالا

11رغeroingoutالصفر-ىالخروجوهذاالصقرلِههالمحلِمهَإلىئدخفضلن

القلب()منرأيهمالأفرادهؤلاءملرغلِّرفإذاأكلَز.أوجيلاسدسلَغريَاكَد

إعادهَعلىدالرلِنفسلِكوتونالقدلمة،عملهملبنلبكهَالالَصلإعادهَوقرروا

لنَعبكةمنالخروجلكونالمفهوموبهذاالغرباء.منأكَلبلَكلفهُرأسمالهميناء

هذافىالإجمللِهاستلفارالهلخفيفنفنىحولمحلفردمسلَحلِلأ؟الجركلِهالعمل

لِحو!،أولِبيعأنلِبلعلَطيعلنولكنَهلضفر؟إلىالم!وألل!مناللنَلكل

التريليهَخل!منلَراكملذى!+ثهث!الخار!ا(11الم!رألل!منلِتخلصأو

الاَخرلِن.إلىوالندللبةالاجلَماعيهَوالالَصالالا

بعض!منسهلأوا!روجالدخوليكونأن-الواقعفى-وطبيعى

العركيةلَكونذلكعنفضلاًالآخو.بعضهاعنالنزكية،الجماعالطأنواع

عادةواللَى،المفهومحيفَامنشقلِقلهاالقوميه،وكثتلكْ،للعلَغل!سعوضة

هنمميزهَتقافيهَلمجموعهَالأعضاءكنضل111(859)رجوللمكىلَعوَّف

وفى8(.)ص00000011ةالاسلَقلسأوالوحدةالإقللِمى،الذالىالحكمأجل

العرقىالم!وأسعائدبأنالمطلبةأنهاعلىالالومبِهَلُفللتَر،الحالىالسلِالى

عامهَبصفةأوسلِادة،ذالَادولهَالمعنيةالجماعهَكوَّفلأماإذازيادلَهلَمكن

-حلَما-القوهلِهَأنA(91)3جلينرإرنستلِؤكدأكلَر.أرضالاسلحواذ.على

والردص،بالأغانىلَحتفلعاليةحدلِنَهَتمافهَاءن11صأغها:!كمانخادعة،

والدفاعالدوامأنهانفسهافىمعلَثدهًالشعبلِهاللَثافهمنلَللللَحِرهااللَىْ

1(.58)ص"واللأكيد
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لعلجأنلجماعالَابهاتطدلطلِعظرفَا)8791(هيخثرمالفلولِقلَوح

الناكونلوواثسألِضًا--فعلوكثتلكالولاء،للَلنلجيعالخروجْعوائق

بهالَحاولطركًا-كونهاللطوائفما،الغريبةالممارسالَألِوضحالذى(

الطالُفه،لأعضاءوالخدمالاالعادلِهْالسلعلاسلَبدالالحدىالمعدللْخفلِض

المهمأق،المؤلفنظروجههَومنالطائفه.لركفىأكلَزصعوبةلِشمئمما

فعلوامافإذاالعرقلِهَ.أوللدمبلنلممبةخاصًاشلِئًاهناكأنالناساعلدادهو

وهناكلا.أمكانلَما-حقلِدَيةسواءوالمحووج،الدخولحواجؤ!لولدذلك،

الدخولحواجرْلمللنلَويالَالِللممح!دهنامعروضهومماعموميةأكثوتحللِل

للجماعالْأصناعلِةمؤلسلةلَصبححبثلَتطوو؟و.أنتتتوعبأنوالخووج

مغلىَوخروجدخولوجودالمؤلفللعلِفلَرضالبابهذاالعوقية..وفى

الافلَراض.هذايلَضمنهاالتىالاَنَارعلىللتعرف

خاصيةمنلِنبعالعركلِةالشبكالصاخواصمنكثيوًافإنألوا!ع،وفىْ

لمجن"الأغراضملعثكهتكوناللنَلبكاتلالكلذا.المغلىَوالخبروجالدخول

وهكذاوفلِىَ،أوجلِد،وسثاكسكنلِه،شقهَأووظيفهَ،لإلِجاداسلَخدامها

حلِاهَ-أيضئا-لهاالعبركَلِهَواللثلبكاتاللَرلْلِب(،بهذابالضر!رهَ)وليلل!

أنلِعنىوهذاالوفتءبمروروللمثمللأخرفهىالحقلِمَةْوفىلانهائلِهَ،

اللحل!تكْى.هناقشتهاتكثرالتى"نرالجلادمعضلهَالَحلاالعرديهالشَيكات

نهايهَولهامحددهاللعبهَكانلأفإذالذاالخ!ث!؟بملثلكلهَخاصةللعبةالنظريهَ

نهالِةبعدممكنهضكقوبهَلَوجدلاألأنهالأخيرالمشهدفىالغشلُضمن

لِغلث!لللوفأالأخيرةالحركةلديه)الذىالئانىالطرفكالأفإذااللعبهَ(؟

سلِغدث!الأولالطوفأنالواضحفإنامنْالأخيره؟الحركهَفىالأولالطوف

دتكطئدفاللعبهَئمَّومن،الأخيرةالمحركةحتىالداللِةالحركهَمنالئانىالطوف

الحلِاهَفىاللحليلأهملِهَكافلْاوم!ا.الأولىالحوكهَفىالغلنَ!ويحدلتَ

فالملثلكلهَالأهملِهَ.بعضْله*أنلِؤضونالذلِقمنكثيرونفهتاك-الواقعلِه

لَتلاطثمىلاولكنتخف؟كَدالن!مروابطلأنالعركيهَ؟باللنَمبكةتُحلألطَرتاللَى
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أحدضكْلقًّما.إذاالعقابإمكانيهَ-أيضئاتلوجدالطولِلالعموهذاوبلدهيبئيذا-

صائفا-ولوبخدانجماعهَ.ناللنقفىآخر!عوًاالعركلة،الجماعهَأ!ماء

،أخرىجماعةأحفادبمعاقبةمعينهَعوكيةجماعهَأعضاءلِقومكىفوصة

مقدوهَالعركيةللنَلبكالَالكونالطرلِثَهَوبهذه-آخرلللببأوالنَجاوزالَابعمبب

القائدكانلذاعنها؟الغرباءأوالجماعةأعضاءمنالمعلَدلِنحظرعلىقائقة

الغزومنحمَلِدَلهَمخاوفإثَارهَعلىكادزاميلوللللفلان!سلوبودانالصوبى

عامكو!وكْومعوكهَفىلهمالعثمانيونفعلهبماالصوببلَذكلِره!الأحتلر

،2991)رامتنفوذهقاعدهَيناءفىومولَؤًافعالأاللكتيكبداوبذلك9138،

5=)YYA

فىالنسبىاللَجانس11وهىالعركَيةلللثعبكهَرابعهَخاصلِهَوهتاك

الإندهان،حقولَىتألِلِدإلىويمبِلونالضلِنىالطعاميحبونفاليهودالأدْوا!ا".

أكلَزوغبةلهموالآلدهيويونوالألفان11"،الكبرىالمثنفىبالراحهَويشعرون

الشائعةالأفكارهذهملرفأبئوبالطبعا؟الأهريكلِيناع!الجدىالعملفى

لَكونأنفيهالأذواقلملِلالث!ىالمدىإلىباطلهَ،لَكونماالعردلهْ-غالئا-

يُخْتَاوُونأكْرادمخْلَتجالْسمماأكتزالعرقلِهالجماعالَأمعنسييًاملَجائلمله

كما،أسهليكونماعادهَالجفاعهداخلالجماعيةالمَراواتوالَخاذعشوائيا،

لكلفهَفإنوأحْلبِرًا؟أكلَر"قوهَ.؟.لكونالجماعىالفعلعلىالجماعهَأنْممَدرة

signali!ولالإشارالَأببمهولةاؤدادتماإذاانخقاضئاأكثولَكونالمهبتاء

)لالْدا،العرقلِهَالمجموعهَلْقلىأعضاءْبلِنالغالبهى"فبىكماوالالَصالألأ،

أبر+(8291وويلنتروب-بريلَولْى،8111

الإرثخل!م!لُدعَمال!رقىالمالرأسالمدفثماوالَأفإنوأخيؤا؟

بمرورسيكبر.عرلمحلِة،نجمماعهفىأعضاءأبواهلِكونالذىفالقودواللَربلِهَ.

الجينالَا"،فىبعضهالعرقى.الملإةرألب!منكبيركئملث!لِهويتواكمالوكف،

مْع،لاجتماعنِهَنجلبمأ؟.معاشرلَهخبر-لملتلِبمم!منالآحْروالبعض

القردللللِكونم!وكتفىوبالطبعالعبرثَله.جماعله.فىالآخرلِ!الأعضاء

417



كللِدحملأنعللِهالحالهَهذهفىؤلكنمخلَلفهَ؟عرقيةهولِهاخلَلِارفىحزا

لِكونأنفىرغبتهلِقررالذئالفرنسىفالوجلالخاصهَ؟نفدَلَهعلىاللكلفهَ

كما،والداهلِلللاعدهأنالمحلَملغيومنولكنذلك؟لِفعلأنيمكنهكوريًا،

الفرشتية.اردباطالَهكلعندمسِمتغنىأنه

أهمهاالعوكَلِهَ،العفللنَلبكةفىالعلِوببعضْا-ألِضئا-لَوجدوبالطبع

التظريهَفى.المغلىَوالخووجللثخصتجأالرثيلممىالافلَراضمنلِألى

بثرجهَالمفهومةالافلراضاتمننوضكانهناكْللأطلموا!العادلِةالاقلَصادلِة

optimalلأ،أ)باريتو!أملكلِهَأوالكفاءهَلضمانضروريهَهىواللَى،كبيرة

!نافسهَ:فى

11publicالجماهيويهَ";exteأْ*+tiesالخارجيهالآنَارضكلِابا-

nessمنظمه،اكلَصاديهَلَكاليفأومنافعإلىلَؤدىكداللَىأخوىعناصرأو

الآقتصادىثمنهامنمققَلأممغالىأكانسواء

الملوأب!وحْروجدحْولحولة2-

الملوأسأنلِعنىالثانىالافتراضفإنجيذا،معروفهووكما

العائدذالَأالصناعالَاإلىْنسبيًاالمنخفضالعائدذالَأالصناعاتمنسينتدر

معسلمحىولكنها؟الط!يلالمدىفىالعوائدهذهللمملَمرلنلذانسبئِا؟العالى

عوضؤْادوكلماقيمهَ،الأكثرالضدناعاتلالكإلىالمالوأسلَدكىَ.استمواو

ونفلالأسعارتنحْدْصْتلوسع،-التىالصئاعالَماْلالكم!والخثمالَأ.السلع

الاطصالية.الأسوا!فىالمنافسهَكفاءةاكلِةهذهولَؤكدالاقلَصادلِهَ.إلعوائد

مغلق.العرقيهَالشبكهَمبن؟اوالخروجفالدخول،قبلمنمناقشتهسبىوكما

اللِهود)مثلاً:عاديهغيرعاللِهَيعوائدعرثلِإَجماعهَبكوفتإذا،لذلكلحيجة

عادلهَغلِرمنخفضهيعوائدأخرىومجضوعهالأمرلِكيهَ(المل!حدةالولايالَأفى

لَؤدىأنلِمكنآللِةتوجدفلاالأفرلِكية(،المحتحدهالولايالَ!فىاال!ممود)مل!:

العرقلِة.الجماغالَأبلِنفلِماالعرقىالمالملمداواهَإلى
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مننوعاننهالط-تِوجدأنهنفلَرضبللللط،بنموذجالثالطهَهذهوللنَلوح

فىالأفرادكلأنوبافلَراضا.و!المواثعاالمحثَدسه""الكأسالعردلِهَ:الجماعالَط

لااللنَدبكهَرألثممال!ولِننالَجقأبئالتمال!،ورغم؟ملَمالاَلوقْالمجموعلَينكلا

الشيكهَرأسماللَكولِنعوائدأنوبافتراضهتماثلأ.يكونأنإلىلِحلَاج

الكأسفإنالقواكَع؟جماعهَفىعنهالمقدسالكألي!جماعهَفىأعلىقكون

يخوالأعضاءأوالفنخركْينلعقابفائثَإَمقثرهَلهالكونقدالمقدس

بعضهممعأقضلبطرلِمَهَالتواصلعلىثادوهَلكونكَدأوالمشاركلِنن،

معسيتفاعلوقوباللَالى،المجتمعأةباقىعن!انعزالأأكلَزيكونونددأوبغضئا،

المجموعلَينمنلأىأنهافترضناوإذاوأخلِزاأكبر،بدوجهبعضئابعضهم

العرثى.الملوأسإجملىعلىمئتاكصهَعوائدلوجد

العوقى،الفللرأسالأمل!للتكوي!!ننموذجأبللنطن!ثَللَىَولكى

الاحلَمالهئالفوائدوتكون.القْالوأسلتكولِنالحدلِه00َالتكلفة-ا!ستكون

الم!رأسفعائد)"(.قلِملَهفىهضروبًاعائدعلىللحصول)!االملزالِد

11!الاسلخداماتكلعلىلدلأ(أحلِتَل!؟أ"أجالفوائدمجموعهوالعرثَى

اسلَنمار،ومدمددددهاوين،وسباكينوشقى،)وظائفا،العوقىِ.الماللرأس

فىسيلللتنَمرالمقدسالكألل!جماعهَمنعضووكلوهكثتا!سياللليه،ورعايهَ

بمعنى:لكلفله،معالعائد"فلِهاللَساوىاللىالنقطهإلىالعركىالم!وأس

ل!(أءزول)ك!=ث!/ح(ع+رحمة)...........................15()

حيث:

.المقدسالكأسمجموعةلدىالمتغلِرالَا-5

.الفائدة--معدلع

:.العرقىةالماللرأسالاهلنمعلل=4
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كلافىفالأفرادالقواكَع؟مجموعهعلىالمعادلهَنفسوتتطبق

)لذ!لَكلفلَهممعالحدلِهَ"11عوائدهمتتساويحلَىللليللللَثمرونالمجموعليَن

غلِرالحدلِهَالعوائدكانلَاإذاذلكومعللآشز(.ههاكلللكلفهَبالنسبهَ

لمجموعهمنخفضهَكاتلأبلِنما"عاليهالمالدسالكألدلىلمجموعهَالمرئلِه

المقدلىالكألل!مجموعهكبلمن.المستثمرالإجملىالمبلغفإنالقواكح؟

الثواكَع.ْلمجمؤعهَيالتسبةْوهنخفضًاعللًا،سلِكون

المقدسالكأسلمجموعهَعاللًاالمتوسطالعائدلِكبىناللَوازنففىلذا

الوظائفعلئالأولىالمجموعهوسثحصنليالقواكع،لمجموعهومتخفضئا

حوكهكانتفإذاالقواكَع.مجموعهمنبأكلزوفكذاالقاخرهواللثعقىَالجلِدة

مجموعهَشبكةإلىستدخلالثَواكعمجضوعةالجماعلَلِن،.قإنبينممكنةالتتقل

وبرلَدْعالمقدلى.الكأسلجماعهَالملَوسطالنالَجولمدلِنخفض،المقدسالكأس

منالاَللِةهذهيمنعالمغلق.والخروجالدخولأنإلاالثَواكَع؟مجموعةبين

ماإذاالللمكانى،للنمواللَفاضلليهَبالمغادلاتتتعادلاُنللعوائدويمكن.العمل

معدل،المقدسالكأسلمجموعهَالجركىالماللرألل!المرتدْحالعائدعنلْلج

العركَىالماكلوأسالنالجْالمنخفضكانوإذاالسكانى؟للنمومرضَع

هاإذاذلكومع.منخفضسكانىنمومعدلإلى%دىكَداقواقعلمجموعهَ

لهاالعالىالدخلهجموعةأنلِبدوحلِثعكسيهَ؟بطويقهَالآليةهذهعمل!

معدلالَالهاالمنخفضالدبخل.ومجموعهالدلعكانى،النمومنمنخفضهمعدلالأ

بعضبلِنالعاليةالعوائدأنذلكعلىويلَرلَب،السكانيالنمومنعاللِهَ

الكراهلةوويماوالحطلد،،الخوفيلْلِرم!وهوستللعلمو،العوفلِهالمجضوعات

العوائد.هذهاقلَللمامفىأبدًالننَ!داركوالنالذلِنمنأخوىمجموعاتبلِن

بالوصممهَالععورإلىالأخرىْالجماعانابلِ!المنخفضالناتجولِؤدى

onأstigmatizatاللنَععورأودي3الإحصائئالتمالِؤإلى

ألدلاسعلىالعركلِةالجماعهَداخلالأفرادلُقَلَّمحلِث91(؟لإ2أروإبالعاو

.(الجماعهَ)لهذهالملَولل!مطالأداء

التفاضليهَ؟المقثرهَلاستمرارمقتوحاعالتِادليالذ1()399بووجاسجورجلِمَدم)!ة(

الأجي!.جمرالعرقيةالمجموعاتبينللكسب
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عدم2فىاللدببالمغلىوالخروجالدخولظاهرةتلنَلرحوباخلَصار،

الجماعالَمابينالتنافلسولماذاالعرلمحي.:الصراعبمحوالأسواهـاآليالَأ!لِام

أكلزالجماعهَسمالَاأضبحبَاْكلمالمحلِملَهالهيطفالفردلِهَ.الصراعهذاالعرلمحية

بةليالَماالععتبدالهايعنىالسوقلَنظيمآللِاتوغيالاالفرد.لرفاهلِةْكمحددأ!هَ

يوجدماودائم!.ككل::المجموعالَمالراجعأواوْدهارمعصواع،أ!لَطؤولِهَ

لصعيحالملطرفهالصنورهَؤثْنىالعركَى،ألمالْو%سلإدارهَللقلِادهَطبلعىطلب

القائد،وأفملِةالفرد،علىانجماعهَأهملِهَعلومنابلداءالخصائص!هذهكل

تمافاوهئ-"الصواعوحتملِهالنضلعلىواللأكلِداللَطوولِهَ،والمبادئ

والألمانية.الإلِطاليةالعقأئدلِهمظاهرهامنكلفىالفالثللِةخصائص

عن1(إ!69جويجورجلِمدىوصفسنلَناولالنقطههذهوللَصولِر

منَل:الجشرين،القرنأوائلفىالاجلَماعلعلماءللفمالنَدلِهَافكريةالجذور

لِلى:ماموسكاف!لِثلَبسوهووباؤيلَو،ومولللكا،جاميلولكز،

يحارلبون؟عندماحلَىولكن....النضالإليبطبيعلَهم.البشر"لِميل

المعلَادمنولذلكدتئلِلللة؟يضفةْاجتماعئِاحلِ!اناإنلللائايظلفالرجل

كلِادالَأمنمكونهَمجموعهَوكلجماعالأ،لِلثلكلون-البشرنرىأن

بالأخوةالوعىلديهملِكونمجموعهَسِنَعكلونإلذينوالأفراد.وأتباع

المشاكسهَغرائؤهمعنولِنفللعوقالآخر،منكلمعوالوحدذ،الخاصة

،9691جويجووهن)مقلَبدندة.الأخرىالجماعالْأأعضاءعلى

rم(42-ص

وجلِمبلوكلل!-يارلِلَوأعمالفبىالمنَنِلهَالأقكاوبعضثوجدأنويمكن

لمناكلثلهْجرلجور)انظوموسوللِنىلدىوبالطبعمايكلْ،روبرلوأعملوفى

الفاشلِهَتكولِنفىأهفيةذاتَلكنلمالساهلِهَمعاداةأنورغم(؟موسعة

كانلَأكماموجوذا،كانethnocenنطsm(1البرقعلىالدوكيزافإقالالطاللهَ؟

سَهاَل!-لأنهحاعإليهَ؟حيالَيهَقيمةلهاالعرقاعلىالثَائمةالمؤاكَقافكرة

الجماعهَ.بثاء
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مشكلههى11الجماعةبقاء11لعموحفيالرئيسهالمشكطهَفإن،والآبئ

freeالمجانىالر)كب - riderعلموفىجلِد(8لعرضا769بلِكر)انظر

قدالإينَارلِهَ(الجلِنالَأأحد)مل!geneالجلِبئأنرغمأنههذالِعنىالأحياء،

إذاالجماعهْضدلكونكدالجلِنْهذااعص!أنإلا؟كككالجماعهَبقاءفىيساهم

التفضلِالتشرحفىالرئيسهَالصئبكلهَهىلالكالفود.ا"للِاقهَاانخفضلما

الالِنَارىةالفردحسابعلىالجماعهَبلِأقهَأو،رفاهيةمنلَزلِداللَىالإينَاريهَ

سيملطوقولكنهمللجماعهَ،شيئًالِقدهؤنلا"أنافلِهَ"جلِنالَألدلِهمالذلِنوهؤلاء

أماالأناندة،الجلتالَأسدخلاؤلذلكوفلَلِجةَالإلِناولهَ؟الجلِتالاعلىهجانا

.هذهوئنشألخلَفى.ثمذلكضمدللَك!ناخللِاوهاْسيتمالاينَاريهَالجينالَا

الفرصهذهلَخفِضبينما؟الجماعةبقاءفىلسَهمأخرىسمهَأىمعالصنَلكلة

للفرد.بلنسبهَ

الفكرفىعليهافيلًعَوّلمالمجانىللراكب)البيولوجلِهَ(والمدثدكله.

علىلمحالرهَغيركانلَأالجماهيربأنبنلكالمتعلقهَالفكرةذلكومع؟الفاشي

ذلك-لتعبئلَهمقياديةطليعهأوهمامًاقائدًاتلطلبكانلَاولكننفلملها"لعبئهْ

لدنيندفكدرفىلمجكرهَفلَرهَفبىيالطبعكانلَماكما،الأساللعىالمبىضوعكان

العلئلرين،الدَؤنفىالئوريينهؤلاءعندأساسئاالقائدمبدأوكان(.وهلالر)

بلثووةالواعىالوكلِلتكونأنمن-بدلاًالعلفهىالأغلبيهَوكانت

الاجلَماعيهَ.

لينؤلِوضغوكماالفاشلِة.فىفكرهَأهم.-بالطبعهى-القوميهَكاندأ

يوجدكانلماإذا8591111ملِكلبالمملَأ-وهاجلَويت،لارسنفيا)8591(

الحذىالرئلِسالمكانفهىالتخلللات،كلعليهالَتمْقللفاشلِهَواحدةخاصية

لالثةالولاءلَدَدمالتىالدَوميهمنالنؤعيهَللكخاصهوبصفهَاقَوميهَ،تحلال!

عنهلالرنظرلوجههَملَعمقلوصفالخاملم!الباب()49هكسلىألدوسانظر)،(

معهم.للتعاملالأعلموالل!متخدامالجماهلِر،
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ماحدإلىالعركَلِة؟منالقوملِهأْلَنشأفكيف161(.)صللثولهَ"الولاءقبل

الجماصبهالَا.بينالئتافسغلىيركزعملإطاومنطبيعئاالقوملِهَتتشأ

تؤلمئَلم!لمجها!والتى'statesولالِالَأإلىالعرقلِهَالجماعالأتُقسَنمحلِثالعوثيه؟

هوسبوملِعرِّففمَومِنْللولالِه.السلِاسيةاقيادهَفىالعركَيهالجماعةكلِادهَ"

أن!نبغىالولالِهَحدودبأنالمائلةالفكرهَأنها:علىْالقوملِةَ"فبدأ)0991(

15(.)ض!العوفلِةالجماعهأوالأمهَ"11يحثودلَرننط

الراكبؤمشكلهَوالمَوميةالعرقيه،مفاطيمبلِنأبعدرابطهَهنكولكن

الدولة،حدودهْىللِلمثالأمهَحدودلَكونحلِنمائتاثمأالتىوهى،المجاني

لاحلِنماوحتىقسوهَ.أكلَزالمَؤملِةمنشكالضلَنَلِرأنطخيائا-لِمكنواللَى

لَوجدوبكنها؟الأمةمنليلمت.جزءًاالتىفالجماعاتالحدود؟لالكلَلَطابىَ

فهمالولالِهَ.11داخلكالسُمِّإللِها-الإشارهَالسهلمنلِكونواللى،الولايةداخل

وهم!أخرىالنَاريهَجماعهَللِاثهَمنيدبهلالذىالأنانىالشخص)مل!

ضدالمتافلللهعلىكثرلَهاوعدمالأههلَواجهالتىالصعابمنلكثلِرالمصدر

آثامةفأوالتطرللثلرحوئلِطلهَ،أهملِةذالُاالعامةالفكبرهَهذهالأخوى.الأهم

الصواعأوالناؤىالنظمامحلاكانتْاللىللكمل!الإلنلِهَ،الصدراعالَأ

ننظرأنفعلليناأكلَؤ؟فلكنللبتكائمفولكىوالكروالأ.الصوببينالمعاصر

يلَشئَلكيفأكلَز:بتفصيلولنلَحبىيالعوكَيةالمجموعةداخلأكئربعمق

العر!ى؟الم!وألم!

وداخلهاألؤديةلجماعاتبينألوقيةألصراعات:3

ألوقيهفىالاستفمابىمبلغهْلال!-)أ(:

ئتلثعأأنيمكنالعوكَلِةالالستثمارالَماأنالآقجلَىالمؤلفاكَلَوحقد

الأفرادأنالأحْلرالفصلفنى-ألِضئا-اقتوح!ثدايجابلِهَ.عائدالأجمنها

وبنلك.الملرأس+مناللفَلكلهذافىاللَراكممنالأص!المسلَوىلِحققون
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الآباءأنحقيقهَرغممؤكذا؟أمْرًاالأجلِ!بينواللنافساللَناغمأصيح

و!د8أينائهمأجلمننالعرقىالمالرألن!فىالاستثماواتمنبكثلِرلِقومون

الفصلهذاوفى.مغلقاناللنَلبكهَمنوالخؤوجالدخولأنطئِضًا-افلَزض

فىبالاسلَثمارالآباءفيهيمَوملعقيذاأكلزنموذجلطولِروضعالمؤلفلِرلِد

يُفرضواللَىبعد،لمحيماالحلِاهَفىأبنائهمسلوكعلىالسيطرهَمقابلأبنائهم

فىالآخرينالأعضاءقبل:هنالأبناءعلنىبالضغوطالمقابلهذاْفلِها

العرقده.الجماعة

منلأبنائ!العرثىالملرأس!فىْيستتغرونالآباءأنافلَوإضتاإذا

العردية،واللغالَاوالطقوسالعادالاوغربل!عركيهَ،مداوسإلىإرسلهمخل!

صغاروهممعاشربَهمولِميدونالأحْرى،الاجلَماعيهاللَواصلوسائلوبعض

مقابلفىالآباءويلَوقعوهكذا.الأخرىالعرثَلِهالجماعالَماأعضاءمع

العوقيهَالجماعهَحياهَلأنماطإ:بعد،فيماحنِاتهمفىالأبناءطاعهَلَضحيالهم

فىبآبائ!والعنايهَالمطلاندةلَشفلأنهاالففلَرضمنوالتىوأسلويها

الحزواج)ملر:أبنائهم.سلوكمنأخرىمظاهرلَتضمنكدولكنشلِخوخلَ!؟

الجماعهَداخلالمشاركةفنىتالاستمراوعلىأطفال!وتربلِهَالجماعهَداخلمن

وتدثلِلل!واحترامالعركلِهَ،!الطدَوسوالمئاسك،اللفاثلهَالعولمحيإَالأئلئَلطةكْى

سدادولَحملأسالكهم،ْبإنجارْالَاالجماعهُفىكأعضاءوالفخوالمَذامى،أبطالهم

دلِونمنعليهمهاسلِللمتثو!الأطف!فإن:ةوباخلَصار؟.اللملابمَهَ(.الأجلِ!للِون

ولكنْطئضئا-الملللاندهَ؟طويىَعق!مباشرةبطريقةنهقط-ليس؟لآبائهم

آبائهم،ومنففةوضبهالْأعلىالفبئيةالقراوالَأبالخاذمباشوهَغيوبطرلِقهَ

العرقلِه.الجماعةعاداتهسالِوهَأوالن!ثماطنواحىفىوبالمشاوكة

اليضمنىالعمدلإتقاذالآباءعللِهالِعلفذألىْلِفكناللىالاَللِهَماولكن

لِقوموالمإذاالمحاكمأماممفاضاتهملِ!نلافالأطف!أطفالهنم؟وبلِنبينهم

لمالعقدأنبالتأكلِدهوالأسيأبوأحد.لفلكواضحةأسبابوهنل!بللللداد،
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يكونون.قدفالأطفلهذاحتلؤوحتىلطوجمهَ،بطريقهَالأطق!فلِهلِث!خل

ذالَابلَعهدالَاالقيامعلىثادرلنغلريكونونأنهملدوجةجدَاصغارًا

أنلِمكنلاللسدادالمفضلالشكلأنهوآخوولدهببمقروضط.أومصداقلِةا

لالكبكونلاددالزواجاختلارابَأوالأبناءمهنةأنمنَلاً:-د!لد4َألنعكافيلِلْخذ

الصعبمنلِكونكَدالسدادمنالألنَلكلهذهوبم.آباؤهملهملِرلِدهااللَى

المناؤعاتفىالحكمنمومنفعلأ،حثثقدالسدادكانإذايؤكثواأنْللغرباء

الآباءمنكلاًفإن؟ف!لكومعالأمور.هذهملرفىوأطفالهمالآباءبين

النقدعا.السدادونعنىالسدادأ-منالألنَلكل!هْلِفضلونكدوأطفالهم

اللىتضحلِالَهمممابلَل!سلِلللددونأطفالهمأنالآباءللَقَكلف،إذن

لَنطبقأتهايمعنى،عاهةضننطكنلهَهذهأنالواضحمن؟عنهمنيايهْبهاكَاهوا

ىأاليلئَعرىالم!بىأسقئالاللملئمار)ملر:الاَباءاللللَئَماراتأشك!كلعلى

،والمنازل،الأراضيمن"والهكالِا"معينهَلمهنهَ،واللَدرلمحبالأطفالتطيح

.1(وهكذ،والنقود

القانونى،لللَنفلِذكبدائللَعملأنيمكنآللِاتخمسهَفىالمؤلفويظن

وهى:

2أث!sوللإلِثارا-ا lt-3اثالملِر bequests-اللمةtrust

shameوالعاربالخزىالشعوو5-ث!ءiltبمالذنلبااللنَمعور-4

76)بلِكرجاوى!جادلوكَد ، 1 79 f1(،)889كْرائكوروبرلَاا(،ةلْأ

البابفىنُوكدث!وكما.العائليةالحلِاة!فىهائلهَلمحوةهوالإلِناؤأن،وآخرون

كقدا؟الفاسداالطفل!نظرلِهَاللنَلهلؤهَالنظرلهَعننلَحثثكناعنثما،الرابع

جانبمناينَاريوجدهعلِنهظروففىبأنهبلِكربجدللِهَالمؤلفاسلَلنَعهد

علىال!حلللَحفيزلِكفىالعكلن!(للِسولكن؟الطفللِحبون)الآباءواحد

ييكرجارىويثَر.كاف8غلِرالعأئلهَ.داخلالإيثاولِكولىْأحيائاولكن؟اللعاونْ
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الذولةلَث!خليأنويدَلَرحانالحفلِد4،بهدْةهصراحه1َ()889مورلمحىكلِفن-

العقودتوعيةلِحاكىماغألئاإدخ(المعالنَمالَأ،....وخططالإجبارىِ،)اللطلِم

فهىذلكومعممكنًا.الطزمالمَانونىْاللَعاقدكانلوالعائلهَفلِهابْدخل!دالتى

-كافغيرالحبلِكونعندماينشأكدالذىإلخاصالسلوكعنلَلَحرىلا

ذلذاومع.العائلةداخللللَبادل.البديلهَللمَواعدلَحليللِوجدلاأنهبمعنى

لاعتدما-يمعنىمكئملغلِرأنهومادابموفلِزا،لِكونالحبعندماوحلى

ببكرلِطلىَيأنفلللهمفلِهالِهلَموناللَى.الدرجهيتفلىبا-لآباءالأبثاءلهلَم

الاَياءبلِن-أحلِائا-يحدت2َكدقاللَفاعل؟الكاملةالعناله11َذلكضكلى)7491(

أنالحضوورىفنْالأسبالأولهذهالذاتيهَ.؟المصلحهَأسياسعلىْوأطفالهم

العائلى.لللَفاعلمنا!لنَفَناعندالإلِنَاووواءفلِماثنظو

رعالِةإلىإضافهَأنه)8591(ساموز-شللِفر-برنهالِماثلَرحوثَد

للددهونعنثماخاصةبهم،الاهلَمامالأطف!منيرلِث!ونالآباءفإنالأطف!،

بعدولكتهمالبدالِه؟فىآيائهمؤل!ارهَفى-يماتعونلاكَد!الأطفلالعمو.فى

فإنهمالآباءأماالمَضَرَّهَهتجلبالإضافيهَالؤياواتوأنذلك،يملؤنددفتره

منأيناؤهميلَعبأنلمحبلللِسالأقل")علىؤلِارهَ-أبنائهممنأبدًالِلَعب!نلا

أكبرميراثمنحميادلهَفىراغبينالآباءلِكونالهاهلث!لذا.فعلىزياولَهم(؟

ابملراتَ؟بسحبالاللللراللجىاللَهبيدالآباءيطملخدملذاأكتؤ.بزيارالا

آليهأنويالالحظ.الرابعالبالبافيثوفلنَ!كما،أبنائهمعلىرغبالهملفرض

القاتونلِهالثَوهَطرلِقعنأثهمادامالث!انوَنى،الفرضلمافالحاكىلاالملراتَ

هىهذهلكونربمالالباء.الملللاومةقوىكلطإعطاء-حلَمًا-يكونلن

منالاَياءلُمنعوفرنسا()ألمانل!ا،الدولبعضفىلماذالَوضبحاللَىالماثَطكله

ألمانلِهَعائلهَفى)مثَلأمصنهَتثطهَما+دونإلىوالدهأملنمنالطفلحرمان

أدنىِ(.كحدوالدهأمبنربعفىالحىَطفلنلكللِكون،طفلانولها
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يمكنالعائللِةانعلا!إلَماأنلُبَئِنَانالملِراتعلىحأوالدليلاللحللِللِنكلاإن

الفثَراء.الاَباب!أنلِبدومازالذللأومع.اللَبادلنموذجيالمللخداملْوضلِحها

قىأنمْسهملحمالِهَلنَيءلدلِهملكونلا،مخططهلِزاثلديهمللِلىالذلِن

للعئايهَأطفالهمإلىلِعهدون!دالاَبا"ت!أنوهوآخراحلم!وهناكالاثللِخوخهَ.

نوكش!اللَىالاقلَصادلِهَوابدوافعالإلِثاردوافعاسلبع!افإذاذللأومعبهم.

وجودمنبدلاعتدئذرالثَلدون،الأبناءطئضبًا--أنافلَرضناوإذاْفبل،من

الدوافعأهم(.آبائهم)ؤيارهَالطريقهَبهذهالأنجاءسيلَصوفلماذالَف!مللِر

.أسالدلىعلىعامةبصفهالاتتانولِلَملِز.يالذنبواللنَمعور.الحياءهوالواضحة

92911)فرويدخارجئِهَملاحظهتلَطلبخاوجلِهَ(إضغوطالخجلأن

لاداخليهَ()ضغوطبالذنباللثمعووبلِنما1(؟299لاؤلِو،-كاندل.،أ99!

الانَععووبالمحتصادياتالحضارهَلَقدمهنكتيرًافرويدولِفسر.ذلكتلَطلب

بىأسأنالكالَلاولِقلَوح.والأعرافالدددلوكمنأنماطلفرضكآللِهَ،يالذئب

.الخصوصوجهعلىالفقاملهذاهئاسبهَاسطئفاريةوسللههوالعرقىالمال

فىبالاستثماربهمأتائهمربط"جزئئا-الاَباءإيمكنهمفإنوباخلَصار؟

أنلمجردليلل!الأبناءويلتزمصغاؤا،ْلِكونونالعركى،ْ.عندماالمالرألى

موضحالعركَيةبلجماعهَخاصأمرالم!وأسهناللثمكلهذافىالعائد

للحصولأنههواللللببنحويله.أوبلِعهلِمكنلاأنهلمجردوللِلىاللَلمماؤل؟

علل!كيرواالذلِنالأبناءفإن؟المالرأسمنالشكلبهذاالعائدعلى

بدورهمؤهمالعرقيه،الجماعةمنالاَخرينالأعضاءوملنَماوكهَالتعالِاث!

بعضهمولَوببخبالضغطالمعتادهَ،المحلنلاوكهمللداوفىعللِهمالاعتفادلِمكن

11افلعثَدلذاه-للجماعةالأخرىلال!اطوالاملنال،آبائهمديوقلسدادبعضئا

هذافوائدعلىالحصولفقطْلالئهناءولِمكنالاَباء،نظروجههَمنذاتئِا"لافذ

العرلمحيهَ،الدثدبكاتفلِهالِستخدْموناللَىالثوجةإلىَالملرأسمنالشكل

عنآبائ!دببىنلسدادالعرقلِهَللضغوطأنفسهملُخضعونثمومِنْ

يها.اقامبىاللَىالاسعلَلَضاراتا

427



وكان11،ْالهارييلَا11أسطوريْهَعركَيهجماعهنتخلِلدعناْ،ذلكلتصوير

لِلَناولانوهمادجاريةصفقهَلِناجمدنَدانولارىهاوى،العائلةلَلكمنالَتان

(،اللَوأصل)ْعلدهماْالسهلمنكاننفسها،"العائلهمنولأنهماالغذاء؟

)هارىمنهابعضئانذكروهنالنَعخصيه.ألدلهئلةلَوجلِهفىبالحريةواللنَععوو

ؤوجلَلثلاوى،لِحاطبعا11ضكتها(:يجلِلاولارىالأدممئله،لِلثىالذىهو

أمكتعيلن!هللثلِكم؟هاريلَاعائلهَفقْطفلاكمْهارلِيلَا؟عائلهمن-ألِضئا-

لَخلقالألممئلهَهذهعنالإجابةكان!فإذأ11ما؟بيلمافىأسكنله!أممعكم

الألللئلهموضهلأن؟بالصفقةلِفوؤ.لنأنهالمجيبلِجدفقدلمملبئِا؟انطباعا

العرثَى.المالرأسعلىلِحافظلاأنهيكلَدندف

ولوحتىالعركَلِة؟الأتماطلِفوضاهاوى(إ.أنالأسئلهموجهلولِدفلماذا

لد؟عضاءالأمرويلَوكبيلمماطهَتموهابىىيدعهالافلماذاللجماعهَ؟مفلِدهَكانلا

لَحللِلالِ!ثملنالمؤلفأنورغم؟السلوكمراثَبهَمهمةالجماعهَفىالاَخرين

علىدائمًاللاعلمادأسبابنَالنهةلِقلَوحفإنه.المشكلهَ،لهذه(هنا)"فَلاهلأ

المطل!في:الضدغوطللطبيىَْالجماعهَقىافيخرلِنالأعضاء

فِحلرملاالارى(الصللثجبِكانإذالعادول،اذاولا!ْ-01

مالدنبب039أ،5"ءكا!الطبعبحكمفهثاكا،آبائهدلِونللَسدلِدالضمنيعقده

نَمومن،الحاليةباللَزاماتهلِئكثأنأكبرَبدرجهَالمحلَملمنبأنهللاعلَثَاد

.المعلوماتهذهضكلىالحصولالمسدحدللنمن

يتدَانأويحبانأنهمايالضرورهَيعنىلاعؤقيةجماعهَمنك!نهماأنفىالمؤلفلِجاللإ،(

هنلِجعلماوهو،أسهلبينهماالاتصلأنيلبيناْأنينبغىولكنهمابعضَا؟بعضهمافى

بعضنا.بعضهمالِحباأوللَقاأنل!الِمكنكانإذامالِمَرراأنعللِهماالسهل

خصائصمنلكللهماالئلفلِذمسلوحالحدلدإلىعموميةأكئرلحللِللؤ؟ىربما)!،(

لماذاوشلِبلِنلالأعراف،عاهةطاعة؟هناويفترضْييئلَها،ومنالعركَيهْالجماعهَ

اتظو،الأعرافلدواتم.الخاصةالشروطولبعضالحله.هىهذهلكونأنلِمكن

.(91)83ولنتروب
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بالجماعهالآخرينالأعضاءعلنىالضغطعند؟يالذنْباكفمصر2-

دْلكيقلللذا.باللَزامالَه"يثْى)هارئ(الجماعهَعصْوفإدْ؟تعهداتفملاحلَرأم

بانذنب.إحساسهمن

للجصاعاتلِكونفثَد؟لجفاعةبأتماطاطتزاملصمالمحماطعه3--

ملَضمَّئهَوالأسبالأقعاله،يخطرلثهَالمقاطعهَاسلحْدامعلىهاللةمقدوهَالعرثَله

ئئادللِة.ضكملكلئَليكاتقلِمهمفى

الاجلماعيهَالمعالتلوهَ-التحدلِدوجهوعلىسلفا،نولمحلنَ!وكما

عمليهَلَسهلثم)ومق"آلآخرينالأعضاءامن.هبكرًاالمدعمة3أ!أحهأكام!أولهأ

والأصولالأللعالفالِلَضمن)وذلكالخالدةالحلِاهَالملَبادلهَإ.،المراقبه

الدجاوزات(معاقبهَيمكنخلكهامنطوللهفلَوهَنحمَّومنْالمشدركهَ،

إلبئ.الَملعددهَ،.........والأغراض

لللَشجلِعالعركيةلجماعهأعضلاءعلىألاعلَمادلِمكنالألللياب!لهذه

لسثلفرونالنلِنوالاَباءالجماعهَ،إلأعرافمنهمكلطاعةمراكَبةأو،والضغط

الثيونللعداذفىأبنائهمعلىالإعتماديمكنهملأولادهمالعرقىالم!.رأسفى

تخلالفلمقامهذاوفىذاتئا)*(.لَفوضلعرقلِهَالالل!دلَتفارالَأتنمومنعللِهم.التى

الم!رأس)منلالاَباءلاسلَلفاراتالأخرىالألثَعكلعنالعوكلِهَاللنَلبكالَأ

الداخللِهَالضغوطأو-أبنائهمعاطفهعلىكللًاالآباءفيهالِعلَمدوالتىالبلنَلرىا

أطفلهم.قيكمندلِوتهملهملِسثدلكىيبننب(؟)فشعور

سومأأئهالم!،لرأللنالأخرىالأتواعم!الثثَلِضعلىدْلكلِنيع

ولأئه؟لأطفالفمالعرقىالمالرألب!كْىالاَباءيواسطة.أكتزاستنمارالَالَوجد

،(ذالَيًا)بالإنفادالخاصالجانبهذالهالملرأسمنآخرلنَلكليوجدلا

ولكن؟العوكى.الملرأسْإ.هدْاثْىاسلنفإؤالهمعلىعائدًايصْمتولْى.فالآياء

العركلِة.لاستمرارإضافيَاسبئالَوفزالعركَىالم!لرأسالذالَىالانفاذطبيعهَإن)كله!

الأبولِهَالهبالَأبعضجذا.فهنكقويهالنصفىالواردةالعبارةأنالواصحمن!!)!ه

إهداءجزئئا.)مللالذاتىالانفاذخاصلِةلهالَكونقدبلمَروض،هنانلَرجمهاوالتى

يشجعماوهوأولادهماءبجوارهما،بقإءعلىللمحافظةَالأبويةلضزلمجاورضزل

(.سائلغوأصللأنه؟الضزلمادامالرعالهَاستمرارعَلى
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الاعلَمادعلىهجبرونفإن!الأبتاء؟فئلالدللتمارالأخزىبالنسبهْلاللنَلكال

الأبناءأهللِهعلىأوبالذنلا،اللنَلعورعلىأولَجاههم،أبنائهمعاطفهَعلىإما

الآباءفإنلذلكنلَيجةالاَباء؟لتضحياتلَقثلِزاعللِهممالدهدادفىلللَ!ة

هناككانماوإذا.العوكي،المالرأسالجاهفىباسئلَفاواتهمينحاؤوق

العوكَحىالاسلَنمارسيفضلون؟اْقالاَباءلأطفالهمملَساوعائدذالَمااسلنمارالَأ

أكثرعائدذاعركَلَااللللَتفاؤأيفضلونالح!يقهَوفىالعركى.غيرعلي

واللزافا!لَضحيالَازال!ل!أكبر،المحتملاللَفاضلكانوكلماانخفاضئا.

دلِونسدادإنفاذعلىالعملقنىالأعضاءرغبة)وزادلَاالجماعةأعضاء

الآباء()+(5

رفاهلهَالخسيانفىفطللِدْخِلونأطفالهملِحيونالآباءإدط.ويلطبع

أنانلِ!نالآباءأنالكاتبافلَرضفمَدوهنااسلَنَمارإت!.تقرلِرعندأطفالهم

هنأةثه!أ،"هالأمل!يعتبرونهالذىاسلَنَمارالهبممسبَوىوسلِمزرو!لَمافا،

دللَيُعْمرفيهالمبالخالاللمتثمارنظرلِهَإن:القوليالنكروحبللِر.دظرهموجهة

هنفيهالمبالخالاسلَنمارصملَوىأنوغمالإيناولِلِن،الآباءحالهَفىبها

الآباءأن.لِتوقعهلِمكنالذىالعرقىالضغطمستوى-جندعالنقطهَ،للالكعملىلبيان)8(

ديونهمسدادعلىسلِجبرونالأبناءبأنالمقثو!=الاحتمالأى-التالىالجيلويلَحمله

فىأولاد!فىالآباءلتقة،الضغطغلِابفى،المدى-،لعرديين،ز!ممنبالضغط

السدادلمحىسلِرغبونالأولا؟أناحلَم!كلظ=11،بالننبالشعور)أليىكاللَؤامالسداد

لولار)*(لِطلتتغرونالاَباءأنافلرض.آب!نهمتجاهالالِثارأو،بالعاطفةالإحلمعاسب!طبا

1!*(+)،أ*لعرقى،المالرأسخالةفىْاء+(+)8أ*لِغلالذىأولاد!كى

فبىسدادهمنهلِجب(ول)الكسرأنلللَبسلطافترضلبشَري.الم!رأسحالهَفى

-عاموالآخرعرقىأحدفما-السلئمارينبلقسواءالاَباءسلكونمخثئذالحالللن.كلا

ْ(،ي!+)"=ك!،(+ل!+(t+!حتِ + A+العائدبينالمطلوبهَولنسبهَ(5ثط"(+لى

هى:العرلمحىمقايل!العامالاستثمارعلى

)5++1(=:.)س!++أ(

+؟(ظول)"++،(ا)"ول

مضطنعبشكلمخصومةسلَكؤنالبشزىالص!رأسفىالاستثمارالَأإنأى

cially discounted4+)أ؟لبالمعامل P1/أ!.
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يوفاهلِهَ)اهلمامالحدلِدىالإينَاو.درجهَكيرلاكلماأصغرلكونأقالمفليرض

اطفل()+(.

النضج،درجةإلىالأطفلسيصلمعينهَنقطةفعندح!،أىوعلى

بدونآبائهممعالعمَودفىلنَعركاءأصبحواكدأنهمسيجدونالندَطةهذهوعند

معملَطابقهالطفلتفضلِلا!فَكنلموماآخرلِن(.أقاربمع)وبىبماوغبلَهم

51مسلَووأن-االلَوازنا"خارجنفلللهالناضجالطفلفللللِجد،أبويهلَفضيالر

لللراكمحدلاالذىالمخزونجمنيخلالفالعرثَىالم!رأسهنالمرغوبْ

اللَدللِدىالفوذأنتجد-ماعادهَ-المفرطالالمحللنَماونظولِهَومن.أجلهمن

الأطفالهؤلاءأنوغمالعرثي؟رألللمالهمنبعضبإفلنسِدلمحأنلِريد

ويريدو!العرقلِهَ،الجماعهَابَجاهفىكبيرهَ.بدرجهَوكْوضهمأذواكَهملكمن

الملوسط8وجودهعإلا؟الاشَثَمابىئظبرنةلصد!ولاالاسلَلفاوالَارْلادة

لندحائربلَأللدلِسالعولمحلِهالجفاعابأمنكنَيرقامالألمحلبابلهذهوربما

11س!العبور rites of passagالنقف؟هذهعندالتضج.إلنَعارة.ببدالهَلعطىاللَى

عنا!عئوليةلَحملقبولهإلىلِلنَعيوا!ولل!هذهفىبملنَماركلَهالفردفإن

أنهأكنَر(استكلنَلافا)ولِللملَحىاللنَماذواللنَيءعنه.نلِابهتُحِفلَ!اللَىالثيون

فلِبدوالعرقلِه؟الجماعاتمنكدثلِرفىلنَعائعهَالطقودسهذهأنمنالرغمعلى

البرقيةالجماعالَابينكبيوهَبدرجهَيخلَلف،ذلكفيهيحدتَالذىالعمرأن

)أىالؤواجقبلفقطذلكلِحدتَالصلِنلِه،الجماعالَابعضفلذىلذا.المخلالفهَ.

النِهود،عئدلبِئمالِنزْوجورْ(؟لاإتالذلِ!لأولئكالاطالىَعلىلمححدلالاإئه

لتعلىَبماشكلفىالإلثارأخذوبجلا،المفرطالاسلنمارينمصالإلئاوأنلاحظ)،(

دالهَهوصالذىالطفلاستهلننموذجوليسمنفعتهأوللطفلالخاصهَبالوفاهلِة

للطفل,=والوالثين!-=حيثقلما-5،(5لأبألنَعكللَأخذ.والتىالوالدينمنفعةْ

ل!.-5ل!ول(C5)ك!وليسالاسلَهالكلِةلسلعموجه=اسو

-إذاالعرلمحى؟الاستئمارزيادهَإلىتؤدىأنيمكنالأخيرةالنوعلِالَامنالايثاروزيادهَ

للطفل.جلِدةخاصةسلعههوالعركَىالمالرأسأنالوالداناحكتقد
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ففىلمافاهواضحهَالاللمتراتلِجيهوالجوانبعثلره،التألثهَسنفىذلكلِحدث

لاالذىالشخصإنحيتَالزواج؟-علىْالضغوطلَؤدادالصينلِهَالحالإَ

سنفىيحدثأنهيبدو"فالنضجاللِهودحاللإَفىأمالناضجًا،ب!علَبولالِلَزوج

.ْالمطمئوليهَ)بدالِهَيقاومأنلِللملَطيخْلا:أنهلدرجهَجدًاصغلِزاالفردفلِهالِكون

ابدين(.تحملأجلمن

الخارجيةالتأتيراتبوض!حلَهملانْمفرطالاستثمارنظرلِهأنويالثحظ

أكدوكماتوكويفلاقلرح.وكمالمَّومِ!؟العرثَىالملرأسبسببالمحلَملهَ

مثْلدهَاجلَماعيهَقلمعْرسلاالغرديهَالجماعالَاألْى)2991(،هلِخنز

المفرطوالاسلَلَفار.الاجتماعيالنظاموصلِانهَْخلقفىْودلَدمهملأعضائها،

وجهةمناستئماؤأءقليلالِكونكَدالأطفلىمنفيهمالمُابللًتفرنظر!جههمن

والعدوانلِهَاللَحاملالعركَىالالمحللَنَماو:"فيهْلِخلىَالذىالحدوإلىالمجلمع.نظو

وراءاللللعىكىمسرقهئققاتإلىويؤدئاللولَرلِلنرلذا.الجماعالَا؟يلِ!

لِ!نأ)1(رقمالمعادلهَأْهتاالمسلخدمالأملرألاسلثفاوفمعلِار-الرلِع

هذهوفى.الأولالاجتماعىللصسطَوىلقديرهفىهغالاةلِكونأنبسهولة

المجلَمعنظروجههَمنأكبرلِكونقدالمفرطالاسلَنَمارمطللت!ىفإنالحاله؟

الأطفل.نظروجهةمنعنه

11السلظويةالئنهخصلة11!ىلأملأ!-في:3

بمبدألَمسكطالمؤلف-لؤكدالكلَالأهدْاخلنى-م!الآنوإلى

العوهَهَالصراعالْماْبعضلطرفذلكومع.الانعلوكلِاتلثلرحفىالرلفلادهَ

بلِنالمعاصوالدَزلِبالصمواعوويمااليهود،لجاهالنارْلِلِنسلودمل!

؟الصوفال!حقالولنَميدبالمدخلشوخهالصعبمنوالكروالَاالصرب

التىلغر!يهَالجماعهَأنهوالصنزاعا!،"ْهدْهدنَمرحثْىفالمدثدكفهَْالجوهرلِة
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أنهاالواضحمن،الخارجيللمواقببالنلللبهالمتعمدةالكواهلِهَبؤؤهَهى

لمحصرفاتلَكونلماذاالأسيابأحدهىالحقيقهوفىالحقلِقى.ْالعدوللِلده!

ولِنتجللذالَا،ملنَعبعغلِرموروتَهى.المبَعمدالعدولَجاهوالتدهلِرالكرإهلِة

.()والعنفالكراهلِةمنأمزلِدًتربىوبالتالىلًغَّ،ومِنْنهقط-عنها

نموذجفىويقدمهاللاوشَد،منالعنصرهذاالمؤلفيقبليلى.وفيما

المتالزمالتعصبلنلرحهوإليهلِهدفماوكاقومبالنَلر،بسيطاكلُصادى

رأسهالذىالبحتَلفرلِىالكائنملِكىالعملثْىقبلمنوُصنِفَكماالمؤذى

الكلاللاللِكىالعملوفى11السلطويةاللثلخصلِهَ"11أنهضكلىونُلنَعِرَسانفورد،نيفلَا

1(.559)وللما!وود،لينفلميون،"ْبرونوولِكتفلِنكلأدورنؤ،منلكلالآن

المواثف،منمجموعةأولنَمخصيه"توكلِبهَهىالسلطويهوالشخصلِه

اللَألَر""وسهولة،Fascisثالفالنَليهالاحلَمالالَاأحدْلَيلِنأنهايُع!دالتى

اجتماعلِةحركاتأىفىللملنلاركهَ"والاللللَعداد(1للطماملِه،المعاديةيالدعايهَ

i(.21ص،لأ059،وآخرينأدورنو-.)سانفوردللدلِمدَواطلِةمناهضة

لَكللنَلفأنمنهاالهدفكانالأصلىالعملفىالمسلَخدمةالأساسلِهَواللَقنيهَ

واضحهغليريطريقهَلَرلَبطاللَىوالمواقف!اللتنخصلِة،المقابال!أساسعلى

المواكَفهدْهأدلاوكَدالفاسلهَ،أوالساملِهَ،ومعاداة،العامياللعصب

رهز11ول-113العركَلِهَ(،الموكزله)وهز51111وموؤظهووإلىاْالمكداندفها11

الفاشَلِهَ(.)رمز31111الساصة(،)هعاداهَ

الأبوىالاسللفاونموذجعنأ!لألللنعبِّرفإنتااللنَلرح؟ثواصلولمحى

منبهاالئتبؤيمكنقدالتىللكمعالحالىالمدخل!المحبتتملنَىأخرىجوانب)*(وفى

العواملثباتمعاحتمالاَ،أكلز.العوقى"ْسلِظهرالصوإعإنأى-كاملةرلنَميدةنماذج

بنِأخوى،عوأملعوائدأوالأج!رفيالاختالفحجمازدادوكلما،الأخرى

أكلزْكانواوكلما؟بعضئالبعضهمالحاجةوقل!عواملهمبلِنالئكاملقلالمجمِوعالَأ.

المباشَرهَالمنافسهَفىاكثرلِةوكانوابالموارد،الانتفاعأوالأذوالَىحيثمنتمانَد

(.المحدودةالمواردعلىبعضهممع
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بللللِطة؟بصعادلهَالسايىَالثسمقىوُصِفَلَماللَىالعوقىالمل!رأسفى

النضجدرجهَ-أللفرد،العرثىالمكلوألىالعائدإجمالى=+فيهاوالتى

رأسرصلِد=ططتهاء،سدادهلِجبالذىالدلِنعلىالفائدهَمعدل-حللفرد

لتلعمدلِدأعلىالعرثلِينالزملاب!ضغطمللعتوى=حدعأ.لكلالعر!ىالمل

rا)لذا.العرثبىالم!رألىاللطنَفارالَهمْكىعنْآبائهدلِ! - r (P،ولكىا

المحلوسط،والعائدالحدىالعائدتلمماوْىسنفترضجذا،بسيطهَصورهنلنَللَىَ

يكونحلِنئذ!(.)وهعرفهنَابلَه3وء:9لَكونلكىثابلَهَ؟الفألئدهَمعدلالَأوأن

صافىوجملة(ى-)عهوألالعرقىالمللرألل!الحدىالصافىالعائد

ء()5(.-ع(!هىالأرياح

أوبلِعهلمكنلاSunkغارهـلماسدلنفارهوالعرقىالم!رألم!ولأ!

وأسهذاعلىالإجمالىالعركنِه؟.فالعائدلللنَديكالَامخصصةوكلملَهلحويله

uasi-ريعشَبههوالمل rent،"فصرد،وكراولكلينبالنللعبهَهو)كما

منآخوينأعضاءمعبللَجارهَالشماحهىالألنلاسيهَقيملَه(والكلِان

عفئماعالئاسلِكونهذا)ى(الم!وأسعلىفالعائدلذاالعوكَية..الجماعهَ

القانوني(اللَنفلِذ)مثلاللبادللَعزيزلِمكنالتىالأخرىاكلِالَالَكون

عداالاحتمالالَا،لكلالاعلياوالَالحظزفالفراغ.صحيحوالعكلل!،ضعيفة

فلِها:لَكونواحدهَحالهَ

نسبئا.عاللِهَلَكون!،ْا:

منخفضهْلَكون+2:

عاليهَلَكون!3:

لطِحملفالقردهرلَفعهأ،كافلَا،إلماوْا(r-)!ممه100لكونولكى

الاسلَحدَاق،صكندالنددادلعث!م،عقوبةعلىالنص!ألِضَايلَماكلمالاَ،أكثرلنموذج)،("

متوقعهَأرباحوصكعمْلم!مداد-(")3واكتنعابالسدادبينالاختيارالفردعلىوسيكودأ

.1(51-)!+-!(+-1)امن
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يندمنَطلِعالذىفماصعئا.الخروجكانإذاالمدلهَولَلضاعفكبلِرهَ.خمطائر

أنالمحلملمنْالموكَفهذالمحىالأفرادأنالمؤلفيمَلَرح؟يفعلهأنْالمرء

لكونثَمَّومِنْ؟الأخرىالعركلِهَالجماعاتأعضاءضد!حامالثهميطوروا

المعادلِهَالقوىولشجلِع،معهمصواعفىلالنهخرْاطالممكنهالاحلَمالاتلدلهم

وللِعرضواالعرقىإ،الملرألل!علىالعالدلر!عوا)نكىللدلِمدراطيه

السلطوية.لللنَلخصيهَالمتلاؤفةالخص!

منفِلطبالذىscaleالمحقلِاسعلى-واحذاعنصؤافإنلذا؟

حقاإنه11:كانرفض!،أوموافقلَهمعني!عترواأنالمحطنَلاركون

وبسبب11لأبولِهاحلَرامأو،بالجميلعوفانأوبحلالِلنَلعرلامنحصَر

عد!انلِهَثخفىلكىبها؟لُفسِّكَالعبارةهذهعلىالموافقهقإنلعبلِره؟طرلِقهَ

ا!الج!خل!واضحهكانلَأأخرى.)ودلائلالأبوينتجاهواعلِهَغير

.العركَىالمركزىلللنلخصمميزهَسإلمحاأنهاعلىالُخِذتوثَداللنَلخصلِهَ(،

المدلنمثدة.

للسلطه،للخضوعفيهاالمبالغالعاطفلِهالحاجةَلمحكانتالئانيهَ:السمهَأما

وهىألا،الجماعةداخللللدللطاتعثوانيهَمنللنطويةوفقامرهَْ.أخوىوئتسَأ

أخرىسماتوهناك144(.صv،391إسانفورد،أسالمئاالآباءللللطهَ

سيطرلَه!خارنجكَوىإلىالفردمنالمسئوللِالَأئثلإلى)الملِلخرافيهكالْلَا

ضيىَومحورللخايه(مبسطهَأوصارمهبطولىللتفكلِر)الَجاهاللَبللللِطوعلى

الوعى.من

ىأوسانفورد،وللِفنطلونبروثزولِك،-وفلِنلكلأد!ورنو،لِجدا-ولم

وجدواولكن!الاجلَماعيهَ؟الاقلَصادللأوالعواملالمقالِلِسبلِنمعلِنهَعال!ة

كانوا)ت!(المقيالىعلىمرتفعهَدرجةحققواالذلِنالناسأن-بالفعل-

الخاصهبلَلكمماليهةوكانتودلِتية،سيالسيهَتفضلِالرعنَالتعبيرإلىيصِلون

اللَركلِزبلِنارلباطوُنجد)3(،المقياسووابطعلىالتالىوبالعمل.بآبائهم
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منالملَدلْئواللَعليمئاحلِهَ،م!مهَالصافيوالسلطرهالطاعهَعلىاللَربلهَفى

التد؟منكلَيزاسحبتفدالتاللِهَالأعمالبأقالاعتقادووغم؟أخرىناحلِهَ

ممالبههَ،جديدهَمثَالِلِسطُوِّرَلأفثَدالنفسىِ؟التحليلىالأصعلىبالإطار

مقلِاس11الخصوصوجهوعلىعللِها،للاعتمادهكتقةبطويثهَوانجْلُيِرت

،81918891،)ألللِصالِربلَطولِرهكَاموالثثى11الللللطويالألِمنالجناح

السلِاسيبلمفهوممللللَخدمغلِراللمينى""الجناحواصطلاح6991(.

هواللِملِننىالجناحفللللطوىالنفلللى.بلمفهوممسلخدمولكنالاقتضادىِ؟أو

لمحمثلاً:حلِاته.فىالراللمخةاللملطالَاعنبعدوانيةلِدافعالذىاللنلخص

الثَمانلِتلِالَأأواخرفىاللللايقالس!فلِثىالاثحأدفىاللنَللِوعلِةعنالمدافعون

الأبعادموثوالمقنِالى.المقياسعلىعاللِهَأركَاملَسجلِلإلىلِملِلونكالْوا

عناكلِد:نَالنهةمنهكون

الوالللخهَ.للدلملطهَالخضوعا-

قدالواسخةالسلطالَماأنلُعتثَدالذى)العدوانالللعلطوىالعدوان2-

فلنَداطهم(.نُبِذتتمأشخاصلَجاهلُوجَّهوالذىأكَرلَه،

لطِللئنهااللَىالاجئماعيهَباللقاللِداللَمسكمن.عالية)درجهَاللَقليديه3َ-

الرالمعخهَ(.وسلطالهالمجتمع

ظمكَبولإلىلِميلونالمقياسعلى.عاللِهَأرقافايدلمجلونوالذين

الهالَفلِة،الاتصالالَاعلىأثك!ءذأ"9+،س!المشروعغيرالتنص!مل!الحكومهَ

والمجرمين،،اللنَعغبضيوىلاستثامهَضرورىالثَوىِ"الدواء11وأن

واحئراموالطاعة،للعائلةالتثليثيةياللركيبهَيؤمنواأنوالى،والمنحرفين

الأقلية.جماعاتكلَنِرًا؟ضدجمحاملونوهمإلخ......اللدهلطة،

مجموعهَددهلَةوالذىاللنللطوية،العدوانلِهَللنَعرحللَفسلِرالتاأحد

نهضهافلَوضوالذى؟برونؤويك-فلِثيكلثدمهالذىنفسههوأدوونو

حلمعبومنقادينفهذَدلِنقساهآباءبواسطةأنلنعئواأناسفىالسلطوىللؤجود
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الوسظى،الطبقهَإلىمؤخؤاصعدواوالذلِن،الواعين.ضؤلةوفىاللَعليمات،

أللَلِمالِوويجادل(.ا)اعللِهاالملَفىَ"غلِرالالمللَجابالابصنرامهَعالمجواوالذين

ذلك،علىالجميعموافقةعدمرغمبسلِطدليللملوىيوجدلابأته1()889

تكلَسلبالناسأنلِعلَقدوهواجلَماعي".اتعلمعلىلَفسيرًا.مبنيًاالِفضلىوهو

درجالَهمولَنخفضالمواهدلآ.فثرةأتتاءووفقائهم،آبائهممنالمواقفهذه

الانَلخص،لدى.أطفلهناك،1يكونعندماوترلفعلللَعللِم،نتلِجهَالمسجلهَ

ظهووعندوخاصهَالاجلماعلِة،الأزمالَافلراتألتاءفبىألِضئاوترلَفع

اللِدددارىِ.الجناحمنعديفهَحركهَ

للشخصلةالأساسلِهَالموضوعا!لبعض!نرامحْلصلرْموجزهوسيوَلموما

الضوءإلقاءهومنهاالغرضالسلِا!لمهدافىالتاليةوالأعمالالسلطولِهَ"،11

الأخرىالعركلِهَ.الجماعاتلَجاهالعداءبأنحدسمنالمؤلفلدىماعلى

رأسعلىبالعوائدالخاصهَالصتفاتمنمجموعهَأسالىعلىبهالتتبؤيمكن

ضاففاتجالمصاحبهَوءح!لقعِايثلللبىالاولَفاعبمعنىالعركَى،المال

هذأمدن!لفىلدنَدخصىموا!فْإمحثملهَستلَناوكلذا+(5-)عأو،منخفض

أنيجبفهوواحدهَ،عداماالنؤاحىجملِعوفىوشلِذالكونوبحيتالِوضع،

الشخصْالأقلصعادى11عنالشَخص..لِخلالففهذالذاالآباء.احلرامأتماطلِثَبع

homo economics"غِرأوالمحزنهَالعواطفكمععلىقادرًاسلِكونلأنها

المحزنمنكانالآياءالمللَنمارالماازدادلأكلماأنهالمؤلفويفلرضاللللارهَ.

منخفضةالاسلنًمارالَاأنافترضناإذاالآنللعلبئِا.ظئابهميظنأنأكلَز

الدلِونأمواللَتقاذفهمالحلةهذهفىفالأفراد؟مرتفعان!و،وأنالعائد

(.أخرىعرقلِةجماعاتلأغضاءالديونتلَقاذفهم)وربمالآبائهمالمسلحقهَ

كبلرهَبدرجهَالآباءبهضجَّىالذىالملرأساسننمارالَاعلىالعائدولكن

بالدلِونلِفىلاأنهْلدرجهَجذاهنخفضِوهو.هنخفضلأبنائهملإعطائها

أكثَصموائمهوالذليلأنلِقلرحA(،891)كلمايرسملِلث-بروسلَرلمثلمفى)-(

التمالِر.بهلِعلَرفعمأالنفسئالتحللِللنظريهَ
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آياءهميبجلونفهمكبلِو،عركَىرأشم!لديهمالأبناءولأنللاطَاء.المستحد4َ

أجلمنالأسانفهؤلاءعلىعالنهلِةَاللوملوجلِهلِمكنولا،وأجدادهم

فدالأللملافهؤلاءأن:ايدركونوعىبلا)ولكنهمفيهاهماللَىالورطه

حلِزسوىللأبناءلِوجدولا(،المطلوبمنأكثَرعرقىبرأسمالأجهدؤهنم

فإق؟آبائهمدلِونلِسددوالكىلأنهمالحلِاهَ؟فىْأختياراتهملممارسةصجر

العرقيهَ؟الجماعهَسلؤكوأنماط،آبائهمرغبالَاكبيرهَبدرجهَلَمليهلدهلوكهم

الوعىومدىآبائ!،اخثلِأراتهىلالئهتاض!والد!لِةالسلِاسيهَفالاخلَياوالأنذا

للخرافاتلِخضعونالأبناءأنبمعنىضلِفا.لِكونالواعىللاسختلِاروالفقدرة

بالأعرافتملممكهمفليجهَكبلِوة2بدرجةسلِطرلَهمخارجللللوكهمإن)أى

لمجمصعاستجابهَباعتبارهاالسلطؤيهَاللنَعخصيهَفهميمكنلذاالعرقلِهَ(؟

الطرلِمَةهىهذهبأنالمؤلفيدَّعىولاهالجوقىالمالرألىعلىالعوائد

هنأخرىمجموعالَاهناكأنلثمكفلااتخزم.هذأبهاينلنَعأاللَىالوحلِدهَ"11

بطولِثَهللَلنَطأاللَىالأسبابأحدهىفهذهفلكومعلَولدها.أنيمكنالظووف

هتا.المحلدهلخدمالتظرىالمدخلمنطبيعلِهَ

لَكوناللَلمماؤلمبىضعللفردبالنسبةملَحاملاً؟الطقليكونفلماذا

ولكنللثشئلَه،اللازمه!أكنوفلِهاسلَتمرواكَدالآباءأوْقىللِس!صنَلكلنه

هذا،الم!رأسعلىفالعائدالاَباء؟َناحيهَمنخطألِوجدلاأنهوغم

بشيكهَاللِهود"11-طبعا-كانالنازلةألمانلِافىهذا؟منفخطأ.هنخفض

والألللواقبالد!له،والَصالالْهمالمرلَفع،العائثتذالْأالمحكمةالدوليهَأعمالهم

آخر(عركَىرألدلم!علىالعائدتخفلِض!إلىلَطويرهاأدى)التى(الدوللِهَ)

حلِالهم؟فعلهلِمكنالذىفما

لككتتافت!(،السامية.فعاداة)الأولالجزءْفى7391(،51911)أرندتحنا)،(

عشر.التاسعالمَرنفىالساهيهَمعاداةسياقفىالعوامل
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هنهم.ْالتخلصا-

علىالجائدلرفعCollective.ولهأ،ء!3جماعلِةأعم!فىالهالالثملر2-

العوقي.الملوأس

كانلَاالمجلَمع،لللظيمكوسلِلإَالعرثىوالنثاءللثمالنازلِهَفالألِديولوجلِة

الإطار.هذالِنالللبالذىاللجاولياكانلاولكنهاهلطرفا؟لجاوباباللأكيد

معدلِونهمعلىالفاوضإعادهَ)الأبناء(الأفراديسلطلِعلافلماذا

لمحدحلوأبسطالعائد،هنخفضهَآيائهمعنورتؤها.التىالأصوللأن؟آبائهم

نسلَدعىالسلِاقهذاوفىالأجداد.حتىبشأنهااللَفاوضإعادهَكونهفىلِبثو

لمحامالذىاللنَلرحوهو--ألسلطوىللعدوانالأصلىالثفلملىاللحللِلىاللنَلرح

بأنادعىالذىإ!059وآخرين)أدورنوبوونزولِك-فينكلبلَطؤيوه

ولَحكمهممهدَّدلِن،،ثاسلِلِنآباءبواسظهَْلَربواأناسفىنلنَعأتالطعلطويهَ

مؤخرَاصعدواوالذينالضملِر،سلظهَتحتالواكعييبنوالآباء،rulesالقواعد

ويابتسبةبلثلده.المئوفةغلِرالردودعاكَيواوالذين،الولدهطىالظيمَهَإلى

عاملأهناكَأنهوهذاعللهيدلفافإنالمجلهذافىالكالَبلاصطالثحالَا

الأهورفىاللَفاوضأوالغلللاومةعلىالثَدرهعدمهوكانربمامساهفا

%كبربن!رجهَينشأددالسلطوىالعدواناحتملأن)مثلأ.......العائلهَداخل

مرلفعهَإ.االمعامال!اتكاليففيهالَكوقالتىالعائليةللَركلِبةفى

جماعلِهَبطرلِقهيعملواأنبذلكالملأنَرلِنالأبتاءسِلملَطلِعلاقلماذا

فإذامياشرة؟ابنالنَعئةالملثَماكللحلأوالأنماطللَغلِيوسلِاسلِةضغوطلمفارسهْ

منالأبناءكبولالممكنمنلِزالفابصلطلبالهم،لَللعلَجلِبلاالعائلهَكات!

بعضظلففىذلكومع.معهمهلَجاوئاكانإذاالللملِالعمىالنظامخل!

فىنو!شَ)كماْاللصدرففىراغبغلِرالسلِاسىالنظاملِكوقكدالظووف،

السابىَ(.الباب
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أى--آبائهممعبلنؤاعلِلَسموضعفىلنفسهمالأفرادلِجدوباخلَصار

وحجملالئناء،المورونَةالأصولصكائدبينالفريَاخل!منلَولَّدصنراعفى

حل!منحلهالمبدأ.يمكنحيثم!والصراعسدادها.يجبالتىالدلِون

النظامخلكل.منأوالمحلممتحقه،الدلِونبلنَلأنالعائلهَ()داخلاللَفاوضإعادهَ

الوسائلهذهكلتُغلىَوعندما.الأصولعلىالعائدلؤلِادهَكانإذاالطليالللى

أنالمحلَملمنالصراعالَأ.هذهفىالملنَماركلنالأفرادفإنالمثايضة؟من

السلطويهَ.العدوانلِهَتجاهيملِلوا

الكلاطلليكىالعملمنيسلَفلِدهتْا،طوِّرالذىاللحلللاُنوللاحظ

ملروهووآحْري!.كلثِمالِرجداالحديلاوالعمل)559-ا(أدورلْوْلمجموعه

المعاهال!11لَكلفة11بأنهإلية(المؤلفأشارإماعلىلِؤكِّدأدورنومجموعهَْ

المولِّدالعاملأنهاعلىالفود،آباءلَجاهكمعوعدوانيه،العائلةداخل

اللَركيؤفىأدوونوهجموعهَلَحللِلعقلَخلالفولكنهاالللملطويه؟لالثجاهالَا

فى)أوالمجفوعهلالكتحليلفىلا؟لِبدوعاهلوهو،العرقيالمالوأسىعل

لَتبلوراللَىالرئلِسهَالفترةأنهاعلىالمرا!هوؤيهَناحلِهْمنألتلِماير(،لحللِل

للئعلمدوؤاهناكأنرؤلِهَؤفىأللَلِماير(،فعل)كماالمواكفهذهفلِها

الاتجاهالماهذهلِولِّدأنيحاولأنه.هوالألملاسىوإسهامه.ذلكفىالاجتماعى

التقلل!(،علمكْىكماممالراْفتمام)ودو!الرشادهَعنتبعددرجهَبأدفي

مدَاونهَساكنةنلَائجاسئتباط.الممكنمنلِجعلدقيقنموذجباسلَخداموكذلك

ألللمالرلدىيكوننًمَّوهِنْالثفلل!(؟.كلفىكماممالكهَللِس!أخرى)ومرة

لنَلوحولكنارتفاعها؟ومدىللطعلطوية.الحثلِتَالتطووعنبلِاناثأ91ْ(لأ)6

إللِهلِنحازوالذى)7791(باندؤواأعمالمنالمأخوذالاجتماعىالتعلم

الزمنبمرورالللللطولِهَمسلَوىفىالليصلِراتشرحإلىبللعهولهَلنلللا!

إلمخلظفة.البالدعبرأو
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ولِفكنبدائيهنظريةثفسهاهىهتاالمقدمهَالنظرلِهَفإن؟وبالطبع

النماذجأنألضاحهىالرئيللمة؟اللقطةولكنكبيوهَبدرجةوتوللملِعهاتجللطلِنها

العاظهَ،داخلالمعامال!.نكلفهَ-هتالْوكلللَ!اللىلالكمل!.ملعْلِرأتللئممل

علىقادرهَ-أبنائهمأجلمنإءالآبابهامخومالتىالاسلَتفاوالأعلىوالعائد

يمكنبطريدلآالنفسىالبشرىالللللوكجمنولَنبؤالَأنَاقبةنظوهَجكلىالحصول

توللمعهاللَالىالفصلويلَناول.الاجلَماعيينالنفسعلماءبحوتَتكفلَأن

لانهلِارالَاريخلِةاللَجربهَعلىلَطبيد4خنكلمنأخوىبطولِقةالنموذج

الألماتية.فَيمارجمهوولِهَ

الص!ىالم!رألبىلجىالعائدوائهيارفلمارجمهوولة4:

اُولأدمدنلاحظالنازدهَ،ظهورعلىالعركىللصراعلَحللِلنافطبق!ى

قَيمارجمهوريهَانهيارللنَمرحيهابلللللممهداللَىاللَارلِخيةالعواملمنعدذاأن

الم!رأسعلىالعائدكبلِزهَبدوجةوتهئ!دلَخفِّضأنهاعلىلَفسيرهالِمكن

الأسبم!11ب)5991(كولمالىْجيمطل!.لطِلعملِهمادْلكومع.اكماليالعركَى

رألى11مفاهيمأنالمؤلفويدعى.مفقودةلَكود!غالبًالللَفلممير،11ا!عغلِرة

وقد.المفقودةالروابطلهلَوفر!اللليالممىافماسكسلواؤنو"11العركَىالم!

والعنفالبطالهَملثعكلهَبشَأنالللللِاسىالقاعسأنكيف:الللدابىَالبابعرض

علىالعائدهبوطعلىنوكزوهنافيمار؟عننبتعدالناسجعلاللنَلوارعفى

الصراعوهوالأجي!،بلِنصرانْجم!عنهستجوماالعركَي،الملرألى

حله.أعنالمشلولالدلملِالللىالنظامعجؤْالذى

عديدهَ:لعواملتتيجة،ألعركَىالم!رأسعلىالعاندهبوطكانوكَد

الماضي،القرنمنالحشرينيالَأفىحدثالذىالجامحاللَضخمأولاً:

لمحىإكوهنلألمانلِافىالول!ططىالطبثَهَمدخراتلَدهلِوإلىكبيوبلنَلكلأدى

لجنىفهذابنموذجنايلَعلقَوقلِماإ.ا)859مايكلبللث-وهاجلَفلِلَا،لارسن
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إعادهَلفرصالسلطهَتندصهمكانلَااكمانلِةالوسطىالطبد4فىالاَباءأن

ويتضمنالاسلَرالَلِجي.إرثهمعادهعليهالِنطوىاللَىلدلِونهمأط!لهململدادْ

إلىالتهالِهَفىالمتقولهالماللِهالأصولصدعدوىفىكبلِزالَخفيضئاألِضئاهذا

ربماالطعيالْىهذاوفىاللدهداد.الأبناء.علىممَدرةلَخفيضلَنمومِنْ؟أطفالهم

91)بالحدامهارلنلثراللعهَوففاأفهنطعطَردأنلسلحى AVأس!يابعنأ

مننجتكَدالنظممنققطقليلأفإقالالثينلِة،أمرلِكابلادفىالدكلَالوولِة

الجامح.التضخم

لَزايثتوقدالدطِون،منكبلِرًاكَثرًاْالثلاثلِنيالَاشبابورث!فيْ:

هذهشمبوكَدالكبلِر،الكللماداعننتجيكىالسدادعلىالمقثرةبانخفاض

فىفزلللاىهعاهدهَبموجبألمانلِااْصطىفُرِض!الئىالكبلِرهَالتعويضاتالثلِون

فىالحربمجرمىدنَدرطلَطلبأْفلكإلىإضافة.الأولىالعالميهلحربنهالِهَ

إهبراطورهانلكفى)بمابهاالمحربهجرمىلطملمأنألماتيا-منلمعاهدهَ

إحداثعنالملللئوليةلحمللقبلالوخشلِة،:وأنأعمالهمعنللمخاكمهَ(السابق

لالوكانئهايهَ!صْعوأن،جنديألفبفائةجنِلثبهالَحثدوأنوألللفيالا،.لخللنائر

أصبحألبنودهذهوبتألَنِر157(ص7491،لما689)جاىبالجيلقالعامهَْ

الدائملضعفحالالأهنْوضغالفبلواأنمجبرلنالحرببعداكمابئالأبناء

.الحربإلتئأووبا-كالوا.التينآبالهمخطالاأجلمنْ

الناتجفىالأخوىالأوربيةالدولعلئتفوقتألمانلِاأنوغمثالتا:

ألمحلرأسمُتعالحربثْيعذأ؟9أ3عاميحلول!كPالإجملىالدوهى

وفدوالآسلراللِه.والأللللِويهالإكْرلِدلةالمسلَعضوا!ْفىالاسلَئَماو.ه!اكمانى

)كوهتللدلهاكالْتاللىالمَللِلةالملمملغمرالَا!دمنألمائلاالمعاهدهَجرملَأ

128(،-127صص0891-ومالِكلبددم!وهاجتفت،لارسنفى

إلىأمحِدلَا)الَىوالورينالألزاسمل!الأخرىالأراضئبعضوكذا

أ.بولنداإلىأعلِدلَأ)اللىبورْان"بروسلِا،وغربالعليا،وسلِليزياكْرنسما(
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الحلِوىالمحجلهذامنألمانياوبحرمانإ.ا57ص7491،)جاى

بالتلللبهَالعرقىالم!رأس!ملبةأنمنالمثتصرونتأكد

العركي.الملوأسعلىألعائدانخفضنمومن،ارتفعكدللاؤض

اسلَفادةلَهددأنهابداأوهدَّدلَماالعواملمنمجموعهَهناككانترالمجا:

الدوليهَ،والالنللَراكلِةاللِهودية"11فلر:المسلَقبلفىالألمانىالعرقىالملرألى

واللحولواللَحديثَ،لالللعوايَما،السرلِعالنطورفإنلذاالثوللِهَ؟والرأسمللِة

كانلَاالفلَرهَ،ْلالكخل!كلفىللاحلَكاراتالهائلوالنموالبيروقراطلِة،لى

الارلَياطألامحللَحلشخصلِةَغلِربينروثَراطلِهمعالِلِوناحلِهَْكَلِام.مقلَعنى

إلخ.،.....واللَركلِات،القروضلمنحوكمعلِارهلَؤالِدة،يثرجهَالعوكَلِهَ

سلِالَىفىعقالنهيًالفسيرهالِمكنلَحدلِتَكمدوسهَالفاشلِهفإن؟المفهوم)ويهذا

ا!ثلعلىفلِمكنالعلملِهَالالنَعتواكيهَفوضلَهالذىاللَهديدأمانموفجنا.

علىاللِهودي"التهثلِد11لفسلِرلِمكنأخرىناحيهومنمفالكة(.لِطويمَةتفللليره

والاملَيازالَاالوظاغأفلِهفُقدلْأ)الذىالعقالني،الوجهعلىلِتطوىأته

منبكلقويهَاوتباطا!ذاتأخرىعرقلِهَجماعهَلشتهولَكمنوللَركلِات(

كلسوَالَحلَكوكانقأجماعهَوهىالث!ولية،والافَملَواكيةللولية،ألرأسمليهَ

فذهمنآخرأواسم،.تحتالطيبونالألمانمنهاخرِمللَىوألرلِوعألعطالا

لموضوعالنازلمحهَالدعايهَرثلِنفىامعًاالالثانلوحدوثد.المجردةلميادئ

chain!لَاجرثمل!سمل stores'،المحؤوخكَبلمننوفلثتَموضبىعوهوا

أنالفح!ل،وصاحب،البسيطللمهى11اقلزحالذى83191(،هالِكلبطت

اللَى-المتاجروسلاطلملالمصنانعلنظم)والمالك(المحزضهوأليهودى

26(.)ص"حيالَهملهثدكاتت

مشلَركلِنكانوااليهودأنإلئ(Y's''`51191191أوفث!وتلئللِرْ

لَطورجعلهالذىالدوروهؤ،الأوربيةالثولبلِنالحزبلَمولِلقىلمحارلِخلا
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تركلهمكدالمشَاركةهدْهانولقول.عملثاْد!واالحديناالم!رأسأسوالَى

بدلِلهنظروحههوطاك.إللِهمحاجهَهلاكلَعدلمأنهاعلَقدواعندماصعفاء

فلِهافلثملتظزوفتحتمالئهفاهدفاجعلتهبمكَداللَارلِخيهَالمشاركهَإنتقولى

نللحبهفلهمااللَثهَانهارلَاوكدذريعًا.فلنَللاالمالىوالنظامالدولهَ:المؤسلمللَان

ونواحىالعشوينلِات،فىالجامحواللَضعخم،للسلامفردلماىودسَولِاتللخرب

ضربالذىالكساد،.معالتعاملفىمَيماوجمهورلِةرغبهَعدمأو،الضعف

بلثلدهَ.ألمانيا

الحزبفىبالعضويهَتتعلىملَعددةهوضوعاتعلىالدلائلأنورغم

كلِلَر،891.بلطلتومالِكلوهاجدفلِلَأ،،)لاولمطنمشولنَطَماؤال!الناؤى

المعروضللتموذجوالمالئهمهَالآواء،للَواقىَإجماغفحلأموواكلبدو(؟

المجلَمعلَحويلأو11حماهلِرإلىالطبثَالَألَحول11ننظريالَاأخدهاويهلْمهنا.

أصول11كلَابهاقىأرنثتأصلاَا!لَرخلهاواللَى11،فرا!11إلىالألماتى

يمكننادْلكوللَبللللِطشالنلعةهألبياتَظهورإلىأدىالذى)5191("النَمموللِة

صعودبلمعبلااللنَعموليةالثكنالَورلِالَاصعودكانلاالأساسلِهَالفكرهَإن:الدَول

لْوىالأفرادالهأأى-العلثلرلِنالقرلىْفى"!2tomiبم4الففتتة11الجماهير

وفى.مصلحكجماعاتمُثَظَّمِينغيراجلَماعلِهْربىابطبلاأوالقليله،ابروأبط

والأحزابالأفرادبينكوسيطالمحصالحجماعالاعملتالدلِمثَراطلِةالبلاد

ملَجاوية،حكوههَلمحوويج!فىوساعد!فيل(،دللوكأكد)كماالسيأللميهَ

خثيتَلنَلكلفى1(91)بوللامووبرلَأوضعوحدلنَا.دلمثَراطىواللطلَقرار

)أسالمئاالإجلماعى"الفلرأسفىالاخلالقاتأنوذكربن!لك،مرلبطةتظرلِة

هىالطاليا،فىالملَعددةالأفاليمبلِن(المصالحجماعهَرالطهَكنَافهَبسبب

البابفىذكر.)وكماهنكلَوجدالحكومهَفعاللِهَفىالاخلَلاغالَماعنالمسئوله

الخالفولكنمدهانلة؟ْبثمرجهَملطللَقرهَالاخلَالكاتهذهاقألِضئالِقول،السادس

هنا(.لِخصلنالاالجدلى
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اكمانتركالألمانىلللثععباللَقلي!اقلَقولابلَى-النطريةكانتوإذا

لِثل-ثْقدحقيقيه-هدالرصعودعلىودلعاعدلنازيهَ،الدعالِهَآلهَأمامضعقاب!

علىلِنبنىالذىالبابهذافنىالنموذجفىخظلِرهملنَلاكللوجدأنهعلىفلك

ألنَلكلمن)لنَلكلالعرقىالص!رأسمنالمرلَفعالملبللوىثوىهؤلاء.أنفكرهَ

ومعألسلطوىِ.آلعدوانفىلِلنَماركوأأدطيحتملالئلِنهمالاجلفاعي(المالرأس

:بأنهثنعبدللل1(589)هاجلَقيلَابلِرنلَالزودثأقلك،

والأحزابالأفراديلِنالوسلِطةللارلَباطالَانثرةهناكلوجدلاا-

مُخلرَكَهَأنهاالألمانيهفلِمارجمهورلِهبد!ذلكمنالنقلِضوعلىالللللِاسلِة.

الوسنطهَ.المنظمالَاعملشبكةمنعاللِهَبكثَافه

لماسك.أعظمذالَأضاطىَفىحدلَاللتازىالتجاحْالواضحغلبلِة2-

الذينا!كل،الاجلَماعيهَالروابطذوؤالناس!ليلل!11:هاجتفلِتيقولوكما

كما11تكاهلأالأكتزهؤلاءكانواولكنهمللجماهير،يرو!أكَبولأْلماأكلَننكانواْ

(59ص،8591لملبست-فالِكل-فلِئاوهاجت،لإرلللن)فىكوولْهورْلتأكد

هاجلفيلَأ:يقولفكماالناؤلِة.صعودالمصالحجماعاتلللهل!3-

لنفسكأعضاءذلكفعلواالناؤنمأالحزإلىالرلِفلِونالمنلَجونانضماعندما1

دقاسكاتُنشأأنالمفلَرضف!كانللنطريهوطبقاالونلللِطه،العملشبكة

19(.)ص"الملَطرفلِنضداجلَفاعا

الجماطرىالمجتمعنظريةأصنحابلِحنلطاللَحليلمنالخطهذاوعلى

الناؤىصعودفىسبئايكنلخ!المجماهيرىفالضجلَمعوالتألَنِر؟السبلببين

عن8191بروزا!كلَلطهاإلنئ)انظرلها.تليجهكانولكن؟السلطهإلى

لَولئبمجردللسلطهالببلِلةللمراكزالمتظمالدمار

الطد(.أمبرالنمازيلِن

445



اللَفتي!،أدبلِاتمنلكلَيربدلِلاًلفببملِزاهناوُضِعَالذىالنموذجويثدم

*المالرأسأنلقلفلم؟وآخوونهاجِلَلفماكدمهالذىالدللِللِسالِرالذىوهو

النلَلِجهَهذه".المخفضهوالعائد11كانولكن؟منخفضالاجدماعىأوالعركَى

العائدذالَااللندبكاتعنالنالىابلَعاد)معاللَفلَتِإلىطبلِعلًا!ؤدى

سلِاسيهَجَمعالَاإلىالتحولأو،جدلِدهَرادلِكاللِةبقيادهوالمطالله(،المنخفض

الموجودإةءالشبكالَأم!كَيادالاذالَايدلِله

هو-المؤلفيعلَقدكماالتأسلِسجلِدالآنهووالذى-الثانىوالدللِل

فىتقريبًاالنازيينْنصفكانلذاهلكافئثغلِربلثلكللنعبابًاكانواافاؤيينأن

بعدولدواالذينمنالعاصفةفرلَىأعضاءمنالعظمىوالغالبيه3391َعام

الحركاتبلِنمقارناالدليل،891()ملِركلبللَرولِلخصأ.9.!عام

أكنر؟بحوتَبانلظار"...أنهاسلللَجوقدالبالد.منلمجلرعث!دفىافالنَلنة

الفافَللِهالحركاتبقوىلدفعاللَىاللَؤرهَأنها.بكلىٍالأجلللنَورهَالدللِلفإن

فت،وهاجلَا،لارسنفى)هذكووة"حفاومقنعهَكولِةوتبدوالمتتوعهَ،

1(،11749)689افلَصاراتثافه11َالشهلِوجاىكتابوفىملِكوليفسَلْا(.

911(،)صالآبعلىالاينكنورةاللَعيلِويه،الدثافهَفىالدغلِرلصف

فَلِماز:لجمهوولِهكانهيارالعامالمناخفىاللَغلِوويصف

الدلللِاسةعلىاللَع!لِريهَالئقافهْلمحعلِطوتا0249عامإلى1891عام.من

عامى.يلِنولكنالمبفلرح؟أو،الرسم:ملفىالمَدر،ينفس

عنوالحكحم،المثمرةاليطالهَهدئنكلهَظهور-سلْوالاوهى3391،

الولللطى،الطبقهأحزابواضمحل!،المراسيمإصدارطرلِق

مرآةتكونأنعنندَذاأكَلاللقافهوأصبحلَما،العنفوالدنتئناف

الجناحلحؤبدجمايهَالللللِنماوصناعهَالصحفوأنلَجتلالئحداث.

وكلاب،والووائلونالمعمار،مهلْدشىأفضلوصاراللملِتئة

كانواللَىبالتازيهَالبلادوعْمرلا،صاملَينأومكيولَلِنالمسرحيالَا

112ْ6.)صسلِاسلًاإلهامًامنهاكتير



والرغبهَالأبناءضدالتؤرةأنلاحظْ؟البابهذاعنوانجاءأينمن

كاستجابهَئمافاولنَللِدهَنصوصكْنئفهمهلِمكنالعولمحلِهَعلىالعائدفيلِادةفى

والبضخم،الهزلِمه،عننَتَجالذىالعرقىالمالرأسعلىالعافدلتتاكَص

تستطعلمأنهالدرجةجدًاكانلَاءضعلِفهاللَىفلِماو،جمهورلِهَوعلمانيهَ

النازيهَ.الحركهَكانلَأذلكضكنوضلالى.المنظموالعنفالكلللادمعاللَعامل

.الرايخ(،هنعام)ألفالمسلَقبلىمظهرهافىكلَيرة،دظَر!!للشلابلَروق

خزبٍأئلِريخألماللى،الملث!لاتمعباللَعاملوبكثتالتىيرامجهاوفى

والذىالحزبهلِكلوكْىواللَعودضأت(،)البطالهَ،هباشَرهَلَناولهالمحىآخر

كانواالن!لِناللنَلبابل!لاءوفزصنًاعادىغلِرأففاكَدموديناميكيئهبسيولته

الشمولىالدكلَالَورىالحلوأخلِزاة"كاق)4(.لأهدافهبلولاءالمَسمفىراغبلِن

ن!كرهكماالنازىالحننبيدعيهصابسبب-نهثَطالأقلعلىلي!ى؟ل!لِوو!لم

الئالىألْىعلىكاملوْانفالَىكاملأَلثهَلَوجدأئه!51991(لبواسركارل

وتبغا73(.)ص11ْامتطابقلِنكالواوالثولةوا!كومونوالحكاموالقائد،

بلِن3غرلِبةصله11َبأنه7491(1)6891جاىابيهلِانَعلِرمافإن،لنلك

-فلِمار(جم!رلِهَ-فىالنظامضدؤألِضًا،آبائهم)لَجاهئووىلَمردفىاللنَلباب

ليلي!تالتفللليريهذاْوهىn(.3)صن)هبلر(للفوهووعياءبطاعةصحويًا

كولمالىْسِمملهلمامث!ت:بسيطجرْئئاولكئهابالضبرورهَ؟عقالنهيهَعْلِر

ولِحفزهايدفعهاأخرىإلىمجموعةمن11السلطهَفىلَحول11)09!1(

(.الاحلكارى)َالمالرألدنأوألعركَىالم!رأسعلىالعائدهبوط

الحالي،المدخلقىالولثلطِدْعْيرالوححيدالصرفإ!الحقيفإَ؟وفى

جماعالَماإلىاللومودوجلِهالعرفْية،والكبراهيهَاللَعصب،فىالانلَفاضههو

الالَالم.الفضلفئالنازىالحزبهيكلعناللفاصيلبعضالمؤلفأورد)+ا

المالم.الفصلفئْالمؤلفلِنا!طنمهاالسلطهَعنكولمانضهوم)،!(
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كنَلِؤايالوملاألجماعاتهذهاسلَبعادأنحلَىالقائمهَ،الملنَمكال!عنالأقليهَ

ألما!ا،فىلنمائعةكانلَاالساملهَومعاداة.الحلمن(لنَلىِءهنككان)إذا

،7591)براخرعشر.اللاسعالقرنفىأوربادولمنكلَنرفىو-ألِضئا-

.(6991جولدهاجن

للساهلِهالمعاداهَوجودفىليسهناالمؤلفلِلندرحهااللَى.والظاهرهَ"

فىالعنلِفلانلَفاضهاالأخوى"إ.ولكنالعنصويةالعداوالأمنوغييرها

وشيد:غيرواحبعنصوإلىذلكلِوجعوهو.الماضيالالرنمنالتاثتهينلِالَأ

حويَهواثَمَّومِنْالاَباء؟أحثوامنمطخرقلِسنطلعونلاالذينالأطفالهو

فىبم!لهم،آباؤهموؤَنهاالثىالملنَلكالبَأجلهنآخرمكانٍإلىغضبهم

والفاقياتفرلللاى،ومعاهدة،الأولىالفالملِهَا!ربالهزلمهَ.!ىعوافبذلك

وحتى..العظلِموالكساد،الجامحاللضخملَكلفةفنكبيروكَدر،التعويضات

لنَمبابوهوآخر،عقالطىعنصوهعلِتحدالعقالنهىغيوالعنصرهذا

الجماعالَأهذهنجاحصحيحهَبطبريقهرأوا-ربما-الذينفلِمارجمهورلِهَ

(.)ْلفشلهمالدثلِقهَالمرآهصورهَأنهاعلىالأقللِالَامن

توسلِعهاولِمكنقلِمة،أيةلها.:والقوميهَالعرقع!لللَفكلِو!الحللِهالطرلِقهَكانتإذْا)+(

المجتمعا!فىوالسلطولةالعرثلِهَقبئق30كح!!حملا)الهتالا(الانتفاضالأتحللِلإلى

فىالمومَلِةلتهضةمماثلأإطارَاالمولفطبق991(،)هوينلَروبوفىالأحْبرى.

المتحدةالولالا!فىالعرقيالأفىللهبَّا!آخراحلمالوطكالسايمه.السوفلللهَالكلله

جالزركمئ!:)انظرالمفاجاةبسببهنابللصهولهَشوحهالمكنواللىالن!بعسالَأ،فى

جانبمنرلنَعلدهَكإجابهَبسهولهَ-هنا-شَرحهالمكنواللَى)7591(،وملنوهان

بصورهَالملَوقعهَللصعوباتوذلكأإ؟النضوجسنبلوغ)عندالأطفلجيلزيادة

يكونلن،الآخرينيلنَمبه،والذى،المتحدةالولايالَأفىالمعاشاتنظاممنْواسعهَ

الفلموبإمرارمتفدقا،عمرَايبلغولْىسكلْدمالهم.كافثحونكلىحْدمالَأتقدلِمبكلى!الرأ

لرغموالتىمفروضهثوملهأكيرخلقفىلأملوًنربماالوالمدينفإن؟لأبنائهمالعرقله

يمكنلللَفكيرهمائلأنوعاَفإق؟الممكنومبنْ!كبرهمعندبرعالِلَهمالأخذعلىأطفلهم

authori!كلعلْهء+خاايطعلطوىالمبدألهذا+اللَأييدفىالعادىمخيرالارتفاعسِنَدرحأن

.أخرىمناسميهَإلىالمسألهَهذهتخليلنلَركولكنالجمهووى؟اليمينعناصربلِن
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عمث!رالفالثالباب

اليروقواطيشألجنائيضللمسنوبيسَالبسيطضيانأالاقنصاد

مددمهَ:أ

أدانلهوالتىبها،الُهِمَاللَىالجرائمفىمذنئاأيخمانأدولفوُجِدهل

عشرالثَمانلِهالنازلِونالقادهَكانهلأ؟629عام(القدلى)فىالمححكمهَبها

بالمنَلنورلمبرج،فىالمخلالطهَالدوللِهَالعسكريهَالمحكمهَأدانلَهمالذلِن

الذلِنولنَلاخت،بابنوفونفرلِتلث!،:النَلافًالمتهمونكانوهلمذنبلِن؟

البلللطاءاللَابعينمنعلنَلونلعبعهَأبرلِاء؟المخلَلطهَ-المحكمةسراحهمأطلقت

محاكمهَفىمذنبونبأنهمأعلنوابولندا(ْفىالاعلَقال)معسكو(أولنَعلِفلَز)من

أوقانونىِ،أو،مطقيمبدأأىعلى.الآخبرلِنسراجأطلىَبلِنما؟فرانكفورت

؟الأحكاممنغيرهاأوالأحكاملالكبنلِتاكَدأخل!ى

فىويسلمرلِمومالملَهمكانثَضيهَكلفىلأفه؟السؤالهذايدلعتمر

اتباعهحبودكانوالأنهم؟مذنبينيكونوالمفهم؟فقبولدفاعأنهلِبدوبماالقلِانمْ

"أواهويطيعونكانوا-11آلهَفىلَروس11)بلِروثواطيات(كبيرةمنظمالَافى

وجهة.يرددونالملَهمونكانأعلاهالمذكورهَالمحاكماتكلوفىوؤسائهم".

.هذةالنظر

قدللملَهمينالبلووكواطلِهَالحالةأنإنارهَْالإكلَزاللنَعىءكانووبما

ومحاموالنيابهَعرفلَهاكماالمحاكمالَأ،لِرألللونكانواالذينالمَضاهَأقوها

بروتون.طفيفهَ.منلتغييراتمعطبعهاأعيدالفصلهذافىالموجودهُالمادهَبعضإ!(

1(.)869رينتووبر.و

الملوجم(إبولئدا.فىالاعاللهعطلكزAuschصكأ*)ء،(
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الذلِنوالمراسلونالعلماءوعوفهاالدلهتخدمت(،)غدفاوالمحلّفون،الدفاع

المسألةفىناضلواالنالب!هؤلاءكل(.أيضًا)المحاكمالَأعنيكلَبونكانوا

بنواخمرلِئا-لأنجملِغاذلك؟فعلواوقداللَبعية.حالةطرحلَهاالتى

فىلبأنهالنظرلِهوتنص!البيووثْراطيهَ.عنعامهَنظريهعلىاستدلالالَهم

خدسْسلسلهمنوللفذالوئاسهَ،منعادهَالأوامولًصدرالكبلِرةالمنظمالَا

مثلوفىالمنظفه.فىأدنىمسلَولِال!عنداللَابعلِنمنلَصدوالأوامبرمن

هائلهَ؟ذالَهاالمنظمهبوالملطهَالمولَكبهَالجرائمكانتلووحتى،اللمدياقهذاْ

عدافلِمالنَدخصلأىالجرائمعنالأفرادمسئولَيهَلَحثملِدالصعبمنفإنه

شخصكلفىالمفلَرصْوم!ْالجللِاالرئاسهَفىأشخاصبضعهأوللنَمخص

الأوامو.يطلِعأنهآخر

الذىالتحليلهوالأمو-لهذااسلقرارًاالأكثروربماالكلاطلليكىواللَحللِل

ألمحخمانأدولفمحاكمهَضكناللنَمهلِركلَابهافى)7691(أرندلاحناكَذَمته

بقوةلَناول!الكلَاب:هذاوفى".المَدسفىأيخمان11النازلِهَ،والبلِوو!راطلِهَ

عنلنَمائعةبطريثهَالمقبولهَالنظرلِهَعملإطاوفىبالذنبالخاصالسؤال

الأساسىالمرجعأنهعلىالكتاباستخدابميمكنأنهلدرجةاببيووقواطيه،

.الموضوعهذافىلالكالنظرلوجهه

فمنالولمح!؟ذلكمنذكلَنِرًاإثارتهتكورلَألمحد-السؤالهذاولكن

3أالسلِاسىإل!وليساولَكبهاالتىالأعم!عنالمسئول tasألمانلِافى

مقالاتهناالاعتبأرفىسلأخذوللت!رح(؟))769أرندتحثافىمبكرةحالةظهرتأ*!

وددفىْالددس)1.!ألِخمان:عنوانلَح!نشرهاأعلِد4691عاملنلِولِوركصحلِفهفى

الحكومةجوهريكونأنوالاجلَماجمةاللنلياسميةللعلومالمهممنليسوبالطبع،كتبت

مجردالئانولمجنوحتىالموظفينجعلهوبيروقرا!يهَ،كلطبلِعةوربماالشموللِة،

ويمكنهنهم.الإنسانيهَتُتزَعوهكذاالبشر،منالخالىالإدارىالجهازقىتروس

الشكلهصلِكونأنيمكنوالذىالدورعroل!أ"خابمالمفيدباسطرادهناالمجادلة

0(92)صحقا"البلِروقراطىالسلِاسى Aوكارل،(ا16)8شلِررويليامألِضئاانظر

.(5791)براخر
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وجمهوريالَااللنَمو!لِهَ،أوربافىمكانكلفىالسوىوالبوللِلل!اللنَ!لركيهْ،

فى11الاخلَفاء11حالا!بلنَلأنلُحاكمأنلِجبمنألللعابى؟اللللوفلِلىالالَحاد

حكومهَعلىلِجبفهللنديلى؟فىالقلرعليالمابخصوصأوالأرجنلَلِن،

الحكومىللعنفالمرتكبلِنالجتاةتحاكمأنإفريقلِاجنوبفىالجديدةالأغلبلِهَ

ئِصدِّقالدفاعهلكثتلك،الأمركانوإذاالعنصوىِ؟الفصلنظامفى!ظل

هطابقهَالقضلِهَفإنالحالاتكلفىلال!وامر(1؟!وففاألَصرففثَطأنا11جملة

يجبالذىالنظامهلِككفىهومنألخمان:بخصوصألَنوتاللىللثضلِهَ

النظمفىالإنللمانلِهَضدارلكي!البَئالجرائمعنهطدئولاًلِكونأن

الدكلَالَوولمحهَ؟

كانألخمانأنوآخرلِنأرفدلأمننطمفإنناالثضيه"لالكنسلَعيدلكى

الزلحارلد!وظيفهلنَعغلوالذىالنِهود،للنَلئوقرئلِطئاعملهمنطويلةلفلرهَ

Schulzالئدلِاللعىالبوللِددنفى staffer,نَظَّم9391،وحلَى3391عامومن

الإداولِهالصللئوليهَلديهكاندْلكيعدوالئفلللا.ألمائلِامناللِهودطردعمللِاتَ

النهائىللحلالنقلمنسىَكانفلقد.الاعلَثالمعسكرإلَماإلىترحيلهملتتظيم

وفىالمنَالي".البيرودراطى11أنهعلىأرندلَأصوَّرلَهوكَداللِهولية.للمسألة

أنهالرئلِلللىدفاعهوكانمحاكملَه.عندالطريقةبهذهنفللعهكَدَّمكدفهوالواقع

روزنيوج،لهارولدطبفاالمواكَفاأجدوفى.رؤسائهأوامرينقذنهقط-كان

منخارجًاخطاافمَد،للمحاكمةالذروةلحظاتمنلحظةَكانتأنها)6191(

!385(11-)صاللَنظيمئللهيكلبخرلِطةنفلللهعن"ليدافعالزجاجىثَفصه

يمكنلابأنهوجادل11الو!حيدهَلغْلَىهىالدواوينلغه11هل!:ألنلياءلِدَولوقد

للملِانلِدغازلِطللملكنلممكلَبهلأناللِهود؟منالمولىعنمسئولألِكونأن

إلىأباهلِرسلوكَدلللللاملِهَ،فعادِغلِرُإنه:وقالالصحسكرالَأ،إلىالزيكليون

ذلك.بفعلأهؤَالالقىلوالمولا
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اللن!لادى،-الرئيسالشَلِطانألهعلىلِرسمهأ!الادعاءحاولوكد

المنلكلةكانلَأالمولَا.إلىالملاطيِنبإوللدللَملَعوالذىلللِهود،الكارهاللنَلرير

فىوليلل!المحاكمهَ،فىلِبدولمبببملاطهَأئه-أرلْدلَأرأتهاكمأ-الأقلعلى

وأُعلِناعادى"،1كإنسانظفرولكنه،اللَاريخىالسجلفى!لنِساسلَجوابه،

أكنَرعادىإنه(1:أحدهموَل)كماعادىبأنهالنفسعلماءمنسلةكِبلمق

لِمكنهنظامًاللَصفالبلنَلر"ابلَذال11أرفدتابلَكرلَأوقد(1(.فحصهبعدمنى

اعتنىَوقدلالىامر.تتفلِذاشائنهَأفع!ارلكابعلىالعاديينالأفرادحتَفلِه

فى)7491(ملِلجوامسلَانلىالاجلَماعىالتفلل!عالمدْلكبعدْالفكرةهذه

أنعلىضكلمئِادللِلااللَجارلاهذهقدفلأوكَدْ".الطاعة11لَجارباللنَلهلِيكلَابه

لعمللِاتأدوالأالواكَعفىلِصبحونقدالعادلِلِنالناس-منْعاللِهَنسبهَ

لاعلْدماوحلَىلَفامًا،واضحهَأفخالفمعواكَلبكاتلَأولوحلىلَدملِرية،

ذلك.فعلمنشلِئالِجنون

ألهحفاوتحادلمذنئا.كانإنهأرندلَا:تقولمدنئا؟أيخمانكانفهل

بننَلعه؟بأعمللَموماكهَولكنا؟آلهَافى"لَرسمجردلأنهالأوامر؟لِتبعكان

اللَىهىالأعمالبشَاعةأنرألِها:وفى.الأعمالهذهعنهسئولهولذاْ

الصلعئوللِة.احدلَفَ

الرغمعلى؟ذلكعنكلنؤالِخلالفلاجدلأنورلِمبرجكَضاهَطوَّرولثَد

ذلكلَقدلِرولمكنالمعرفه"اخثيار3من،اشلَوَاكد-حالتهمفىالذنبمعلِارأن

المحكمهَعلىكوأهالذىالنهائىالحكمفنجرْءإلىبالرجوعمإ-حدإلى-

القئامبوللععهلِكنلمهلالرإن11(:بُدلِل)فرانسلِلل!القاضىالدوليةالعسكرية

الدولة،رجالتعاونعلىلِحصلأنغليهكانولكن؟بنفسهعدوانيهبحرب

والتىللمحاكمهَ،الملِثأ!فىصلِخالذىالأولالالَهامهىالمقامهذافىالمقولةهذه)-(

تطبيثَهبخسكولةلِمكنولكنبكدوانية؟حربشنفيهابما،السالمضدالجرائمتخصك

.فافيخرالالهاماتفى
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لهقذَمواوعندما.الأسحالورجال،والدبلوماسلِين،ْالعسكريينوالقادهَ

اللَىالخطهَفىطرفاأ!سهمجعلواكَدفإنهم-بأهدافهالمعرفهَتعاونيم--مع

عرفواإنهمإذ11؟منهماستفادطُلرلأنأبرلِاء؟اعلَبارهملِمكنفالصبها؟بادر

943(.ص،8391)كونولأ".يفعلونكانواما

إلىإضافهَالملَهملِن؟كلبأنالمفاجأهَمنْكلفرهناكيكنلملذا

لنَعيءكليجهلونكانواأنهمأكدواقدالأوامر،لِطعونكانوابأنهمأدعائهم

فىحلىأوالبيووكواطلِهَ،منظمالهمفىاللنَلوقوفىألمافلِافىلِحدتَ

الملر.لِقولكمااعمياء"،1طاعةَالأوامرأطاعوافقد)؟(؟الخاصهمكالبهم

هؤلاءكلمنكبولهإلىميلهناككانممابدووهالج!وكان

أنهعلىإلخ(والكلًّاب...،والمحامون)القضاه،الإمورهذهفىالمدنَعاركِن

فلِهاد!صنالتىللدبلِروكَراطيالَأالردليةاللَدلدلددبللِةللطبلِعهَطبلِعى!اج

هذامكلَبه.أوإدارلَهحدودفىنهقط-لَعرمااللَابعلنولمحللوكتصرقا!

الشرطهَفىإرائدأكتتوليس.بلِنالأصلىالنموذجفىمغلفاكانالاعلَقاد

للش!أ(ss):وألِخمانللمحاكمه(السايىَبالاستجوابيثَوموكانالإسرائيللِهَ،

لم11إدارتى"،فىلِكنلماواخلفلشلَيئكن!عبارالككلفىولكنحسئا؟

11....اللوائحاؤامنطقلَي"،فىيكن

ولمحعن-؟بذلكالقيامعلىَّؤكان)قائدىِ(/هوبتمانالسلِدنعم:ألخمان

الإجابهَعنملللئولأأكنلمفأنا؟العزللمكتبكوئيسإدارلَىحدودفىفقط-

1(.50ص8391،لانج)فونفثَطإدارتىحدودفىولكنلنَليء؟كلعن

ناومانانظرإبالجهلادعوامعلَقلْأولنَد!يلَزمنوالاَحْوين"!طثلاول"مولكاوحتىْ)،(

الصاعقةقوْالَافىأول()ملاؤمكانأنهرغم-المولكاإنناومانويبين6691(.

SSالألمانلهَ Obersturmfuhrerلرلمأنه11افىعىأوشَفللز-لمعلَثلالصلحقالقائدوهو

مناقلثمةعدمعلىحريصأكانفقدذلكْمنْوالأكترأىءأوامو.لِصدرولملنَديئاَ،

لمولَه:إنذارلَوقيصعكانلَماوالتى،شائعاتغهاوالذهـسعالسجناء،قتل!قانونلِة

)صا!25(."نفنىمسئوليهْعنلدىلم"كانا
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الخاصهَلالكهذه،الاسلُدافى.خطوطمععفلِقهَهنك!صعوبهَكانلَا

خطرسميسلَطلِع!نلاأنهم!هىنوريمبوج،بقضاهَالخاصةوتلكبأرندلَأ،

إللِهوأشَارلَأجلِذا،معروفهوقكما.وضمجاياهمالجرائممرلَكبىبين

هذهيهوديهَ.مجاللل!أنشأواالألمانأنإلىاحلالوها،بلدكل!فىلَماأرنب

جمعفىبفعاليةشَاركلألالماوامر"،وفقًاْاللَهدلِدثدعمهاكاناللَىالمجالس

فىالفعليهَالقلرعمللِالأبعضفإنذلك؟عنوفضلأللطرد،اللِهودواخلَلِار

قد)7691(أرلْدتأنورعْمأتثْلللهم؟اليهودبهالقومكانالمعسكرالَأ

الملطرفهاللَهديدالَأوذاكرهَ،أنفسهملَدملرفىذنبٍأىمناليهوداسلبعدت

قدشعبأويهوديهغلِوجماعهَتوجدلاأنه11وادَّعلألها،خضعوااللَى

عنمفهومهاهثدِّمةالملنَلكلهَوبقلِت1(،1)ص!مختلفهَبطرلِقةلَصرفوا

هعالِيرأىأايبللطاطهَتوجدولاالنازىِ،النظامبهايعملكاناللىالكلِفلِهَ

للعلوكعنالآخولِنوالمجرمينألخمانللللوكنميؤأنبهالِمكنواضحة

11.لالوامرطبقا11لِعملكانفكلاهما.ضجالِاهم

لنَارdile!ولالمعضلةهذهأنيالالحظأنالقارئعلىالنقطهَهذهعند

نظامأوللللطوىكنظامنموذجفىؤضِعلَأالثاؤله"ددالييروقراطلِةلأنفدط؟

لنايوفرابسلطوىالنموذجهلهو:طرحهيجلأالذىفالسؤاللذاأوامر؟

عنالصهومهذاهل)الجسلَابو(؟33السياللبىالبوللِسلسلوكجيذالنَلرخا

أص!،!،لةث!حءأالعقللِهَاللوكيباتهذهمنلوهلمفيد؟الناؤيهألماتيا

كْىمثْيدهَأليابان"،لنَعركهَأو1()849جأورويلكتابكمنَ!

نموذجفى؟2الأخرىوالمجلَمعاتالمجلَمعالأهذهلَعملكانلَأكلِففهم

العمللِالَأكلولِوجهون.الأوامر،كللصدرونالرؤساءأنلفلَوضالأو)مر

هذاأنجملىلُعلَرضلمحدلالوامر.الثابعينإطاعهْئفلَرضبلِنما)وينسقوها(؟

للغالِهَ.ملَطوري!لحليلينيقدمالتالىفالفصلللذاللغالِهَ.بللليطللسلطةالمفهوم

أكيرلوف-جورجولَحللِل()،كولمانجيمدد!لَحليلوهما،السلطهعن

هذافىمُلللتخدمللبلِزوقراطنِةنموذجاالمؤلفيقلَرحوعندئذ1(.199)



السلطهَ.علىالمبتلِهَاللَحللال!لهذهوجذاببسلِطببدلليؤودنا(،الكلَاب)

منالمقدمينللدليللِنالأسالىيببنالبابهذامنوالنَالتَالنَانىفالفصل

i)أرندلا v l!مبنالمدَدموالاَخر11،القدلل!فىأيخمان11كلَايهالمحىبنفسهاأ

النظام!حولنلنَلألْمااللَىالمللمئ!ليةألغازبأنالمَلِاسلِهَاللَارلِخيهَالمصادر

172(،)صأرندلاكلمالَأفىا-القل!اع!اللاؤىبيروكَراطيةالناؤي-

للبلِرودواطية.النموذجهذاباللمنخدامبسهولةحُفَتْفد

Authorityةوأ!بىالسلطه:2 and Power

علاقاتلَحليلفىالحدلِنَهَاللطورالَأعنمناقلنلالحَأنبدأأنلِمكننا

نموذجففى.الموضوعهذافى)5991(كولمانأعملبفحنصالسلطهَ

ص)"الاَخرلَصرقالَأضبطفىالحى11َأفهاعلىالطدلطهَلعرَّفكولمان

II!أ(فالفرد.أخرىمخلالفةبطرلَىمقيدوربمامحدود،نطا!خلسفى(

لحوعَل%ولِضعأب(لأنإماأب(الفردعلىالسلطهعلىالاسلحواذيمكنه

أنبطويمَةالبدايهَمنذ.انحق!قهذهلِحوز)أ(لأنأو)أ(إلىالسيطرهَهذه

فلِمامواطنلِها،علىتحوزهاالدوبهَأنأوالطفلعلىلِحوزوتهاكانواالآباء

.Standardكلِالمعىمعلِارهوللللملطهَاللَعريفهذا.القواتينبطاعهيتعلق

العفلصلاحببينالعالطهَالمن!؟-سبلِلعلى-ا(!r)7كاولىوئعرِّف

صاحبفلِهي!دللَحوذكعقدسلطإ!عالفهَأنهاعلىوآها)واللنى!الموظف

أنعلىمواف!لَهمقأبلللموظفينالأعم!أمر"اْ!اتوجلِهفىالحقعلىالعمل

ئرسملموالالَوهَالسلطهَ!بينوالاختالفعللِه.الملَفقالأجرللموظفيدفع

كمثل،)انظرbehavioristاالسلؤكيينالعلماءنظرهَفىفمئلأ:.بوضوح

العموفلِتىالنظامعنالتاشعالبابفىالبلِروقرأطيةعنلنظرلِةهذهخطوطانظر)4(

2(1)2ويختووب!رونالدبريتونألبرتفىأو 9،Aالأصلي.لعرضهوذلك
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)أ(يمكِّنالذىالمدىْ)ب(إلىعلىالنفوذله)أ(قإقللنفوذ؟أ(59!كولمان

الاخللافأنوضروضبه.لِقوملاقدمالنَعىءبعمللِمَوم)ب(لِجعلأنمنْ

)أ(منئقارسأنلِمكنلأنهاالسلطهَ؟منالأكبرالاتلللاعذالَأالقوهلالكهو

ذلك.فعللهلُخولّىالذىالحقعلىبعد)أ(يسلَحوذلمحلِث)ب(؟على

أنواعوصفإلىيلَحولعنثمماوضوحًاأكلَزعنْالسلطهكولمحانولَحللِل

البسيطهالللعلطهنظمبينهوالمفلِدةاللمالزالأأحدالللللطه.نظممنمخلالفهَ

أعمالهعلىلسيطرهَفىالحىَ)أ(يحوك!لبسيطهَ:السلطةنظام!ىولمعقدهَ"

هذابَحويلفْىوالحقاللدهيطوهَكْيالخىَ)أ(لِحو!المعقدالتظاموكى)ب(.إلى

السلطهفإنالبللطيط،اللدللطهَنظامففىوباختصار"؟ملللاعد(.إلى)اللَفويضالحى

هىْالأملكةأحد.إليهأوكلتالذىالشخصجانبمنإلاهمارللعلَهايمكنلا

.Charismaticآلكاولِؤميةالجافبلِهَذالَاالسلطه

المجلمعفىللسلطةللثاللِثلِهَالعال!هَلَكونالآخوالطرفأكَصىءوعلد

لَجرىالذىالمنصبأوبالمو!عولكنبشخص!؟السلطهلُعَرَّفلاحيتَالحثيتَ؟

هشابهلالنهلَمَلللدهلطهَكابللِةفىالتطووهذاأنكولضانولِرىهمارسلَها.منه

الثجارلهالأورالَىأصبحتعنثماالاقلَصاليهَالمعامالدفىحثتَالذىللتغلِو

للمثلِونيهَ(.سند)أوميىكلحويلمثَبولهَ(الشخصية)الكمبيالات

خطالَرسمل!مأنهاهىكولمانتهـج،معالصعوباتإحدىكانت

ينظوما-غالئا-الللعلطةعالفالَأأنوالواقع.واللَبادلالطملطةبينواضخا

Coercionالثَهرحلَىاأنه:امتَلأيوىوهو.التبادلإطاوعال!الَأفىأبيها

مصحوثابالعملالأمركانإذالأنهالمعامال!؟مننوعًااعتباوةيمكن

أنفىيوغبالطاغيهَأنإلىيلنَليرفهذأبمكافأهَ؟عرضأوبالعقالأبالبَهديد

يمكناللبادلمفهومأنأخرىمرةولِرى7(.اص11،51991بالنلَائجلِلَقيد

قهرأوإكراهأنهاعلىتفهمماعادهَظاهوهَلتشخيصالللتخذامهطئِضئا-

لِغلفأنكولمانؤمحاوله.38(.)صبالضوبابنهأبلهدد-حلنمنلأ:
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دلِملل!ثلَزهاوولد-أللنَعيانأومنبمناثلثلالَالَذكرنامبادلهَشكلفىالسلطه

لدلِها61للِسالمنلنَلاهَأنأكدفقدالمنلثلأهَ،داخلالطللطةعالتهالَاعنا!)729

عندرجةبأدنىولولِخلالفانضباطى،عملْأوسلطهَ،أو،إجازةأهوأدنى

أنموظفأمر.منبدالِهَ..هشخصينيلِنالسوقفىاللَعاكَدىالعادىاللَعامل

بأنللبقالكولىلِلنَمبهفذلك؟هلففىمسللثوضعٍمنبدلاَالخطابهذايكتب

ص)الخئز...00011منالنوعذلكمنيدلااللَونامنالنوعهذالىيبلِع

.)777

لَثَريبًا--حقلِقهَلَبيلهماأنهىلالكاللَفكيرطرلِقهَفىوالمدنَدكلهَ

فىااثكالجسلَابوضمابطأموفإذا؟ْالتباللبلغهوصبفهالِمكنالسلطةممارسهَ

لهفالنزيلالغاز؟غرفهَلِدخلأنالنزلاءمن)الذكور(أحداعلَق!معلللكر

يدخلفهو"مبادلة"،جدلِهذلكقلوإذا.الوفض.لِمكةفهودائفا:اخلَيار

العالفالَاولَعويف.الحالفىعلهالنارإطالىبعدميردألخلنابووضابط

من-لِتسعلامب!ادلهلنَعروطلنَلكلفىسلطة!قالَ!أنفاالواض!حمنالئى

ولوتثلصها؟فهى؟طتبادلالاقثَضادىالمفكومفائدةإلى-الكالَبنظروجهة

تمافاقِمكنمبادلهَ،اصطلاحالَافىْالنعلطة.علاطَالَارؤيهْالممكنمنكان

اللادهَاصطالثحالَاْفيالفائدهَ-منالقدوبنفسإللِهايُثخئوأنالمبادلهلعال!الا

كمااللَونأ(،منئوغالهيبيعبأقللبقللعليمالَا"لِعطى)فالمنللَفلكوالأوامو

.وضوحبأىالعالدالانوعىمنأىعننلَحدلاأنممنهالِعدلم

بحتَفىنجدهاأنيمكنالننملطهعالداثعنمذطهأخرىوضووهَ

منالفثعددةالأشكالبمناقلنَطَأكلرلؤفألِلب1(.199)أكيرلوفأعدهثلا

icمَرَضِلِة11ولكنها؟عادةتُلاحظوالتىالفردللللوك l11ء patholoبدرجالَأ

عصابالَاأوطائفةفىعضويهَأوللسلطهَمفرطةطاعهَتأجنلإمنَلأملَفاوتة

كلوفى(،حكيمةغيرفعلألكونببراهـجا!لَزامتصاعدأوالشلاب،من

-nearالرشدمبئالقرلِبالفوديشاوكا،الَقريئااعدَالنهيه1َحالهَ rational

رلثميذاالفوديكونلحظهَكلوفى.الوث!بموورملَعاكبةكرارالَااخاذفى

457



لِوغبلمانلَاجهوالقرارالَألهذهاللَواكمىالتأنَلِرولكن؟قراراتهالَخاذفى

مالثليءعملتكلفهَلأن-لِألَئالمنَلسبيلعلى-فاللَأجلِليتجنيه.أنفي

أنلللنفترضذلكنوضحولكىلها؟داعىلاْقفرةتكونأنيمكنالآن"،11

لبحتَكلَابالَهاتكلفةعنلَؤيدفنفعلهاأنملَاُكدهكانلتأ-أكاديميةباحثة

هذابدءبلِناخلَلِارًاتواجهيومكلفىذلكومعللنشر.وتثَدلِمهالحلى

كانلَأفمنلأ:.اللالفزيوئيفىالمعروضهَالأف!علىالعائدالأومراكَبةالنشاط

روكملنَعاهدهَمنعللِهاتحصلالنَىالملعةَأوالكلَابلأ،مهامبدايةآلام

لاكفؤهَعلىلَسلَحوذكَد"،الوسادة"حدلِتَفلِلمفى(داى)ودوريلل!هدسون

قدأكنَرواحدلِوملمدهَالبحتَلَأجلِلتكلفهَفإن؟ذلكعلىعلاوةلها.داعى

للالفؤلون،الأكادلِميهَالباحنهَقيهتشاهديومكللذلكونللجهصغلِرهَ.لَكون

هذابمالاستقرارعدمولِنلنَلأغدًا.الكلَابهَلبدأأنبدَرارهانفلللهالَطمئنكانلَأ

واللَغلِرالحلللابات،بنقس-ألِضًا-سيقومالغدفىبأنهلِللَبألاالفردلأن

الصخرةعلىسىءيوم11بفيلملها،داعىلااللَىالثَقزهَاللمتبدالهوالبىحيد

لَجدالألللبوعنهالِهوفي".الوسادةيحدلِث!الخاصذلكمنبدلاًالسوداء"

بعبارالَأمخلهالَسمَّموقدبالكلابهَ،لَبدأ-بعدلمزالتماأنهاالأكادلِملِهَالباحنَهَ

أركؤو"كن!الصغلِوه!الثالثتالكلماتهذهلَدولحتىألَؤوجكلن11ملر

11.يهمنيماكلهو-والأطف!أنلَأإماياالخطأ،اللنليءعلى

حياللافىالصلغيرهَالمَرَضِيةللحالالَمامعقولاْكافئاتحليلأتِبثوذلككل

والسلوكللسلطهَ.أكلِرلوفتحللِلْفىملَعهَأكتزالنموذجويصبحاليوميهَ،

الطاعهَعنالملنَعهورةميلجراملللتانلىتجارببهزودلناكَدشرحهلِجبالذى

فىلجاربلِجرىأكاديمىكعلمباللَجربهَالقائمظهوالثجربهَففى1(؟)749

حجرهَإلىالَجريهَ()موضوعالشخصالأكادلِمىالعالمصحبوكَد.اللَخلم

فعلأهو)الذىمزيفملَعلم"والكهربلِة،الصدمالألعملكبيرةآلهَبهالَوجد

)المترجم(.شهيرانأمريكيانممثابنم-()
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نافذهَخلسمنرؤلِلهاللَجريه()موضوعللشخص!يمكنكانوالذىمملر(،

صدمالَأبعملاللَجربهَ()موضوعللشخصلَعللِماتاعطي!وقدؤجاجية(.

علىالملَعلميكن)ولمإللِهالموجهةلاللللئلةخاطئهَإحابالَأيثَدمعلْدماللمتعلم

لِقدِّمعندهاأكبرصدمالَأعملْلللَجربهَالخاضعلِنمنوطُلببا!ه(.الَصال

والمدهلنَلهُالعامهالنللِجةوكانتإللِه.الموجهةلالللدئلهَخاطَئهَإجابالأالمبعلم

درجهَإلى.الأكادلِمىالعالممعسلِواصلونلللجربةالخاضعي!معظمأن

ما،حدإلىعاليهَجرعالَأوعنداللضحلِة".أكبرصدمالَأويوجهونكبيرهَ،

سراحها؟يطلىأنويجبإنهاؤها،لِجلأاللَجربهَبأنالضحلِهيصوخقد

النلَيجةهذهمنورغماكم؟منالضحالاصرخلَاجذاعاللِهجرعالأوعند

فىالاللبلَمرارمنالخاضعلَحذلِرفىالأكاديمىالعالماسلمرالواضحةَ،

.القصوىالجرعةالالثَىفىالسكانهنكبلِرجؤءهـوالنَللَركالتجربة

للللببلِن:مهمهاللجربههذهنلَاثجأنعلى)1991(أكيرلوفيركِّؤ

الملَزايدهَ.الطاعةتجاهللخاضعلِنالواضحالاتجاهأ--

بأنSurveysالمسوحونئائجْأعملالاكلشَاقأهذابلِنالتلاقض2-

.الطرلِقةْيهذهسلِلَصرفونآخرلنأوبأنهملعلَقدونالأقرال!مجظم

ملِلجراموأجراه،النفسعلماءبهكامبمسحأكلِرلوفسِللتلنَلهدفمثلاً:

صث!مالأبعمللِقوموالنالخاضلعلِن"معظمبأنوللبأ،كيرىطيلِةمدرسهفى

!مكَدرأقصىبلقبكخاصْعأىلِثَومْلنالحقلِقهَوفىكول!،155عنلَرْيد

8(.)صفولتا".554وهوالصدمالَأ،

نموذنجِفىووضعهلاخظه،الذىالسلوكبوضعهيلجرامدامولمحد

الخذالقرارأنالمهممنفإنأخؤى؟"مرهَ.اللَأجلل..نموذجعنطقلِفبلبالِن

أنَالتجربهَبدايةعندالمفترضومنالصغلِرهَ.الخطواتمنسللدلهلةفى

قدللملَعلموخطلِرهَكبلِرهَصدمابَلإجواءالضدعوينالخاضعلِنمعظم

للعالمالعصلِانلَكلفهَكانتخطوةكلعندأنهإلا؟ذلكإجراءلَمافارفضوا
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منْإلقيامالضؤر"الملَزايد"أنبينمالها؟داعىلاكفؤهَاسلَحوذتالأكادلِمى

بهاالخاضعاللَزم!اللَىفوللَا028ب)مقارئافولت535ؤللكنيصدمهَ،

اللصعيدمنعللِهالواكعالضررالفردلِقارنلذلكصغلِزإ.يكونقبل(من

بصندمهَالثَلِاممنالناتجالضررناحلِهَمنلمحول!(503إلىفوللَا285)من

لِوافىَثمومن؟أخرىناحلِهمنالطاعهَعدممنالنالَجبالضور،فول!35.

منللطلسلهَفىالرشدمن!القريبالفردئِقَادالطريقهَوبهذهالتصعلِد.غلى

إلىالمتفعة(!م!كَدوأقصىثجثلِىَمن.كَرلِبًامتهاكلكْى)لِكولىْالخطوالا

منكلَنِركانالحقيقةوفىكللِة.رشَلِدغيرماعملفلِهايجرىاللَىالنقطة

نموذجهفىلَبالنا!اأكلِرلوفلللدلخدم.سلوكهممنمحبطلِنالخاضعلِن

هعظمالاَنلهلِأسفالذىالقرار،)مد!ْالجماعىالمحرارالخاذعمليهَللَحليل

تصعلِدوالخاصأ)"(،فاكنيماراروببرلَا،الفتَاللللبللأعلىالملنَلاركين

لنلللؤكأوالصغلِرهَ(،الخ!والْمامنبسلللدلةفيللامفى!الأمرلِكىاللَذخل

عنصرالحالالَأهذهفىالشباب.الطوائفلعصابالَاالغولِبالجماعى

منفبعضالجماعه،رشادعدم،فىلِسهمالذىالصرؤهو،لِعملإضافى

الصل،لَثَدمكلماالعملتوكإلىيميلونكانوا،بالعملالمللَؤمينهؤلاء

رادلِكالية.وأكتزأكنَرجماعهَألِدىفىالمتزالِداللَصعيدلاوكين

يمكنكلِفلبينإنهنفولأنهوأكلِولوفجتَللَفبعللرالطرلَىإحدىإن

فنِهيتلهوننظامفئلِلنَ!لاركواأقالرلنلد(من)الثرلِيلِن!العالللِن"للناس

العملهأننوضحأنيسثحىالأمرولكنلمافا؟مرضلهَبطرلقهَباللَصوفما

الإطالق؟صطىمَوَضلِهَدائفانلَائجهالَكونأنيلنَللَوطلانموذجًالهالضلعاللَى

الذلِن،الناسمنكدنردلخذهالذيللثَراونموذجًايضعأنالمبرءلِدللدكللِعلذا

لنَلبيهةمسارالَاعلىا!كتوراهدرالنمهَويكطواالجامغة،فىلِبقواأنلِخلَاوون

تستحىَلاالثكتوراهفائدهَأنبحلللالاالطالبلِثَومدراسىعامكلقبل.بذلك

واللَعميرلل!شاءالدولىالبنكورئيسالسابقالأمرلِكىاثفاعوزير)،!

0(18-ا!86) 1.i!المترجم(
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قدوظلفةعنوالبحتَالدراسهَلَوكعنالتاشئالضررذلكومعلَكلفلفا.

وَضَروالنتيجهَ"11هذهبلِنالطلبويقاونلهاهداعىلاثفزهَعلىيلدللَحوذ

ولِقررإلخ،و.....والاملَحانالَأ،المحاضرالَأمنآخرعامخل!فىالمعاناهَ

فىعليهاولِحصلوظلِفةعنسلِبحتَبأنهعهذانفس!علىويأخذالاسلَموار،

)الثَرلهَالعابالَمائفسبعملالطلبيقومالبهىالعامفنىولكن؟التاليالعام

ناجخاأكادلِمئاويصبحالث!كتوراهدرجلأعلىيحصلالنهالِهَوفىالرلنَلاد(.من

لِقصدهاكاناللَىخطلَهكانتهذهبأنذلكولِبوربنك!فىموظفمن)بدلاَ

البداية.منذأجلهامنويعمل

أنهأساسابلِّنفقدهخلالفا؟أكلِرلوفلحللللكونالزاولِةهذهومن

الرلنَثِ.نلسلولب!الممال!البلنَمرىالللعلوكمنبمتيوللفللملِربدلِله.طريقهَلَوجد

بهالئخذاللَىالعمللِهَمع!نتعاطفنقهحنملِجعلناالبديلالأسلوبوهذا

أنلَعنىلاولكنهاالوشلِدهَ؟للمعالِيرتمافامخالفةلَكونولكنهاالقرارالَأ؟

بها.البدءفى.ورُغبمنها!صِدمادائمًاهوالفرد.اخلَلِارالَأنالَج

طبفَاالسلطهَلتففمجدلِدلِنمدخلينالمؤلفخططفثدذلك،ولتلخلِص!

)أ(الرجلللحقو!:مبادلةباضكلَيارهاالسلطهكولمانويرىالرلنللِد.لالثخلَلِار

ولِرىمحدد(.)غلِرثضنصقابللصبوفالهعلىالسلطرهَفىالحىَ)ب(لعطى

هنسلسلهَفىحلنَهفليهالِلمعمليهَمنْيتجؤألا.جؤءأنهعلىالفردأكيرلوف

لِثَصده.كاقعمالَصرفاتهعلىأكبَؤلنفوذالرضؤخعلىصعغيرةخطوالا

عنهاْلُلًخَفَىالللللطهَلأنالفرد؟يدْفىالمسئوليةلَظلكولمانلَحليلوفى

ليدمط!ماشخصأفعالعنالمدممئوليهفإنأكلِرلوفا؟لَحللِلوفىاطواعلِه".

.ْالإطالقعلىواضحة

وينلَروب-بريتونقحللِلأكداللَفسلِرلِن،هذلِنمنالنقلِضوسكلى

6(91)Aأحدعملطريقةلتحليلمالئهمغلِرلفلللطهنمودْجأي(1(1أنعدحأ

نفسهالنموذجاستخدمناولقدهألِخمانحالهَللللللطةالأصللِهاللَصورالأ

الللمولمحيتي؟النظامضكناللَاسعالبابفى%وردناهالذىللبيووقرإطلِ!
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منافسهَوأيضئاملَنافسهَ،مكالبمنللَكوندكلالَووىنظامفيفاللِروكراطلِة

منالمنافللعههذهالبيوودراطلِة.العملوشبكه،البلِووكَراطيينالأفرادبلِن

التقةَمنمولفعملعملَوىعلىيُحَافَظُعندماالنظاملنعلَفيدالمكافآتأجل

هذهفنىوتزدهر.المؤلسمهَ!وسععتدماذلكإلىسلَميلأنهاكماالرأسيهَ،

علىالتبادلحلنمام!أفضلبلنَلكللُفْهَمالمؤسلدلةفىالأفرادلَصرفالَأالحاله

الآخرعالكةالجانبوعلىالطدلطة.نموذجْفىمماأكتزالرأسلِهَالتثَةأساس

معطعكرافَومديرىالجسابو،وضباط)أيخمانبالمؤلسدةالتدميروكلاء

توجدهنالَمافا.هخلالفةكانلَا،بصحالِاهمالاَخرين(والملنَعاركينالأعتث!،

المتكصربالتطبلِىتُفرضواللَىالتهدلِدات(لَعضدها)الأوامرصافيهَسلطهَ

عقوبة.لأقصى

السلطهَ،منبدلأباللَقةلِتعلقفلِماوينتروب-بريتونلَحليلأنطِصظ

الحقلِقة،فىالخاضعيميلذلكع!فصلأملِلجوام.تجاوبعلىتطلِقهلِمكن

وأنالتعاونإلىبهلَؤدئوالتىالأكادلِمي،الغالمخبوهفىالونَولَىإلى

الدعاونهذالِوقفأنمضطزاالخاضعلَجعلاللَىهىالد!هَخدمدارهَمَضَرَّهَ

اللَالةولراكمالدجريهَ(.لِواصللاالذىالخاضععلىعقالأأىلِفرض)لا

منكلذكرهاكمامتتابعهَ،صغلِرهَخطوالَأفىولِحدث!ئا،نِكوقماعادهَ

.(0991)كولمان،(ا!28)وينتروب-يريثون

دعناصحلِحًا؟يكونأيخمانلسلوكالسلطهَ(أو)اللَد4لَفسلِرفأى

ذلك.علىالدليل!حص

الناقلةالدولهُفىلمفافسة3:

كانواإذا،هائلةقوهَلِستخدمونالأعضاءْهؤلاءكلأننلذكرأنلِجب

إلىبالنسبهَمنهافائدهَلاوالبَى-بعضئابعضهممعلنَلرسهَمنافسةفى

عددأكبرلِقتلواأنتفسهاللنَميءدائمًاكانطموحهممادام،ضحاياهم
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كبلِزاولاءًشخصكلألهم!التتافللميهَالروحهذهالي!د.منممكن

إه17ص7694c)أرندلْالولبته

للَحملألخمانكانالحاليقةفىالقثر؟بلِروكبراطلةتخملكاتلافكلف

أنلِعنىلاهذاولكن؟لمنصبهوفقااليهودلِهَللإمئونالرسميةالمسئوليهَ

شرسهَمنافلمنهَلَوجدكانلاالحمَلِقهَفى.المجلهذافىالاحلَكارضفةلإدارته

هناككانفقدبسيطوالسبب8اليهؤذيةالمحشكلهَمعكلَنِرينْلللَعاملناحلِهَمن

القيادهَرؤيةفىوكذلكالنازلِهَ؟البيروكراطلِهفتوهَخلسبهاواسعلَدَدلِر

فىاللنَانيةكانتأنهالدوجهَالأولولِهَلهالبِهودلِهَالمسألهحلوكانالسياسلِهَ

وإلا؟الحربلأولوياتلَاللِهلَكونألاالمحلملومن-الحرببعدالأولولِالَأ

حاجهَهناككافلَأعنث!ماأواخرفىأنهدنَدوحالصعبفمن

11النهائىالحل11عُخلِلالملَعددهَ،الجبهاتإلىالمواذلنقلالقطارال!إلىماسهَ.

الألللبالأأحد16.-!19صص!أ،759)ذاويثوفيتلنَ!تخفلِضهمنأكتز

هو،للقادةأولولِهَذاتَكانلَأاللِهودلِهَالمللنألهَأنجلِدًاألمحعروفمنكانلماذا

بالمبادوة،القياماختارواالذلِنهؤلاءإمرهَتحلَأوفيرةمواودوضعتأنه

لصوفلَحلاوُضِعتأنها،خاصة-ااالنهائيالحل11إلىبالسعىيقومواوأن

33(.)المجسلابوالسلِالللىالبوللِس

الثَلِادىلللَسلسلالعلياالمللللَولِالَاسكلىالسياسى.الطلبإن:لقول!حقلِقة

الحلفىأكلبربدورالقلامأجلمنلَنافطلتالوكالالامنعدذاوأنقولا،كان

1(:)769بنفسهاأرندتعليه!لعرَّفتوقداليهودلِة،للمسألهَالنهائى

الللياسىاليوللِسفىالعللِاالديادهَهمالألِخمانالوئلِلدلانْالمنافسادْكان

3،sَهلِملر،لالمباشرهَالقيادةتحتكاناواللذالىال!نَعرطه،وثاده

الرتبهَ.فىأيخمانمنأعلىكاناوضكالبًا،إليهالوصولبسهولةلِتمتعان

وزارهَوكلِلكَيادهَلَحلَأكانوالذىالأجلبى،المكثَبألِضئالِوجدوكان

ريب!روب،أعوان%حدؤهولولَز،مارلَنالدكلورالجدلِدالخارجلِهَ
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أواهرلصدرأحيائاوكانالشئونْاللهودلِهَ،فىجدًانشلطاوأصبح

يفضلون،المكانةبسببكانواالذين،بالخارجوممبكوهلطفذهاطرد

ذلكعلىعالوةوالبوليلى.33فىالأعلىالقيادالَاخلسمنالعمل

كْىحلْالمبنَلاكليحبونالمحبههَ،النبركيةالمناطىَ!ىالجيلنَ!كادهَكاق

الطعكولِونأما!بالرصاصرمئِاالقلرلِعنىكالاالذىالأمر،الحال

لللجساون،ملَحملللين-.غيرأخرىناحلِهمن-كانواالغربيهَالدولفى

واحدكلكانوأخلِرًاعللِهموالفَبضقاللِهودلفحاصرةجنودهموإعادهَ

منخاللِهمنطثَلهبأنيصرِّحمنأوليكونأنلِريدالأقاليمقادةمن

مناللِهودطودإجراءالَاالَخاذفىلآخرحينمنبداوالذىاللِهود،

-2(.151)صجافبه!.

العام.التشغلِلطرلِثَهالوكالالَمامنكتنِربلِنالمنافسةعكس!ولقد

القوىمراكزيينمالدفالَوضعالخططفكان!التازلِه.للبيروكَواطلهَ

كانمَنْبلِنهامنهلالرولِخلَار،المتتافسلِن3الأعمالووجالالملَنافسة،

فيدرجوتفويدينجحوا،لمالذلِنمنوكان.كذلكيكنلموالبعضا،اانماجخا

ولمحنالاقلَصاد؟لوزارةوكيالذْعيِّنالذىالافلَصاديإ،المذهب)صاحب

261(،ص69،1.)شيررأصوللةالأكلَز)شاخلَأ(بواسطةسرلمحعًايهأطلِح

شر!لمبمناطقالملَعلقهلالحورالمركثزىللخكم)المفوضروزنبرجألفرلِد..

غلِرنفلللهوجدولكنه؟الشرقع!المسئوليهَ-أيضئا-أعطىوالذىأوربا(

الأخَرىوالوكالاتهملرثيادةلَحتاللعياسىالوللِسمعالمحنافسهعلىكادر

بوالنَطر985،ص9691)هولبورنبنفسهطالرهنهسخووالذىالمنطقهَ،فى

الوالِخ)هفوضفرانكوهانز1(9ص7591،وداولِدوفيلَز،ة11ص7591

إ!ناعفىناجخايكنلمالذىالللنَمرلِع(،ْ!لَجدلدالولالالَافىالعدالهَلللللللِىَ

كانمنهوكلنرالفلنَللفهذاإ؟أ819)بروؤالَاجديدثانونىكودبوضنعهلالو

المنافسه.قوةلوجودالمعايلرأحد
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كنَيرعلىالمؤلفإطلاععلىقادرةغلِرالتنظيميهَالمخططالَاكانت

اللننو!را!ات،كىاللَثةدنَبكالَاعن-الأولىالوهلةمنالافىعلى-

المحكالَببلِنالمنافلللهَمدىعلىالمؤلفلَطلعأنباسلَطاعلَهايك!لموكقاعدهَ

الملنظمهَالخطوطلَوضلح!لَضلأكَدبطبلِعلَهالأنهاوالبيروقراطلِين؟

الملَداخلهَالخطوطفإنللاؤي؟.القلفىبلِروقراطيةحالهفىولكنللسلطهَ.

ماحدإلىواضحهَكاتالمحسئوليهَ،وازدواجاللَشريعات،وغموضللقلِادهَ،

anizationalالرسملِةالَنظ!يهَالمخططالمحافى chartsلَنلَجهالس!اللَى!عه

إلىالثاوئرجعفإذا)"(؟والمحللونالمؤرخونأفلَجهاولكن؟الناؤلِهَالسلطالَا

الملَداخلةاللَشرلِعالَأفإن0223(؟ص8391،)كونولَماالمخططالَأهذهمث!

موللر-بوونو،كاللَنهلِدويخ(اغتلِلو)بعدوهيدريخوجورنج،لهلِملر،

واضحهَ.حقاستكون

يعطوقكانوأأنيميبدوْ).891(كوجونلِولِجلِنمل!،أولئكوحتى

كانأئةالصؤكدم!والَى-للبلِروثرا!هالرسملِةلللَوكيبةكليزااهقمافا

الملتوعهَالفروعمنكثيرًاأ!11أثرواكَد-11الجخعِيلِروثَراطلِه11َلِسمثِها

لَعرفوقد7(.)صالاسطَقل!.11منكابِوةبثرجهتملعلَاككل()الآلهَمن

ولِالثحظالمشلالفهَ،والبلِروثَواطِالاالمكاتباسلَقل!على91(11)بروزات

لراهاابلَىبالمهامالقلِامكْىالحويهَلدلِهكائلَمااهيملر1ألْىA(9.1)3كونولَما

افلس!وجووتج؟هلِملرمنكلأماممسئ!لأكانهيدربخأنومعلة"،منالللبهَ

بعضضدلحريض.بعضهمأمكنه)لذا!بعمليالَهْنلنَللِطاهلَماممنهمالأىلِكن

مسلَقلةبطريقةيلَصوفكانالمحماوسةناحيهَومنالضرووة،عند

131(.لمامًا)ص

النازلهالحكومةهيكلفبمفإننورمبووج؟محاكمهَفىالآخرينوالمشَدوكينا!للثَضاهَ)ء(

الئظلابكاتأمامماثإلىلورانلم!،البرلطانئالماضىواحتاركلرًا،لحدئالمنَلكان

Snarlsواللَداخلات,c Overlapping31)كونوتالنهالِه"حلَئوالارلَبلث 9 A،

131(.ص
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هوبمنالاسللنلهادأنلدرجهبدكَه،محددةغيرالقيادهَكنؤالاوكاتت

لنَمهودأحدصوَّحصثالى:مللا!ضة.كانلأالأوامرإغطاءعنمسئول

ململيطزا،منصبًالِلنمغلأيخمانكانهيدولِخحياهفى"حلَى.بأننوولِمبلِرج

أمنوفىباستمواؤ.يزداداختصاصالَهنطالَىكانوالذىمطلفا،ندَولولا

النهايهَوحلَىهيدريخمولَاومنذ.هسلَثلبلنَلكلاليهودقطاعكللَناولالرايخ

)فونالرالخ(1بأمنعموفالُعرفكانذلكهلِملر،أمامفبالنَدرةهلللئولاًكان

0لانج 9 Arافحلَجكدنوولِمبلِرج،فىلم.لِكنالذىوألخماق12(..ص

لِخدملنَلاهذاباللَأكلِدكانذلكإن:وقل،الوصفهذاعلىعنيفبلثلكل

كان،غائبلنَمخصعلىالجرائمعنالملللئوليه7َلأنه.بؤضعما؟لنَلخفئا

تبرئله.يمكنالحاضرالشَخصأنهنهالغرض

للدولةالملَداخلهَالتتافللليهَالتوكيبهَجيذا)0691(فَليررولِصف

الناؤيه:

ولى،وفيملر،وجوبلؤ،وجورنج،ملر:القدماء،الحزبوفاياإن

ماوعادهَ-نفوذهمإمبراطورلِالَالعملالزماملهماطلىولنَدلِراخ،

للَولعللِعالأمواللجمعالبدالِهفىالزهامللثَناخ!أُعطىولقد.لِربحون

الرجلهؤلاءتشاجروعندمافلِها.لِد.بفكرخفةبأىالحكومىالإنفاق

هذهلَعنيهلاوكانهلالو،لَدخلالغنائمأوالسلطةلَقسيمع!

معلِتتافلللونرجالنالنههَبمنظرلِبتهجكانلذا،الملنَماجرالَما.8.

الخارجلهَ؟ووزلِرنيوراس،الخاؤجلِه.الشئونفىبعضئابعضهم

الذى،ونِبتلووب؟الحؤبفىالخارجلِهَالشئونإدارةمدلِو.وروزنبرج

)صصالخارجيه.الدلعياسهَفىلِلعباارلِبنلَووبْمكلب"مكلَبهكان

-2755)6-

-فىتكوارهيمكنولَطبيقها،ا!ارجيهَاللعلياسهَلصياغهُالوصفهذا

الحل11تلَضمناللَئالسلِاسةذلكفىبماللسياسةالأخرىالنواحىمنكتير

اللِهوليهَ.للمسألة"النهائي
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واللى،للقيادةالمفْككهالرلللميهَاللنظلملةالخطوطلالكإلىوإضا!هَ

المنادلنَلهَمنَلأ)اتظرالمجالشمحإذأالأدلهَمنبكلنرعنهاالاسلَلنَلهادلِمكن

بلِن!ناقللطَآخرمؤشرَاكانلْأ8(-2ضا5براخر،!تَفى

العليا.ابثلِادألامنالصادرةالأوامودكةعدمعلىالناوْلِةالدولهَفىالمكالَلأ

بعلِنه؟لنَمخصإلىلَ!جَّهلاوعندماهعلِن،محلَوىلاب!وامولِكونلافعندما

سلوكإلىسلَؤدىآخربمعنىملَبالِنة،أنحاءفىكبلِؤالَجاوئالَللعئنبطفسوف

لَنافسي.

الأمورلمحجصىكانلَاكيفأيخمانلنَلرحالقدلىفىمحاكمتهوفى

بالذالأ!ايكونخطاببإلثأءهلَلرقاماكلماا:وقل.الئالثالرابنجفى

صأ،أ3Aلانيئ)فونهلِملر"منسلِألىمالنَللِئًاأنولعرقالللِهود،بالثلعمبه

إلىولِلَطر!،خطابهإلقاءمنلِفرغهالريكدلم11ألِضئا:ثَلكماأو89(

الوق!حانبأنهالحكوملِهالإدارهَأوالحزبكليلتَلعوحلَىاللِهودلِهَالملللأله

95(.)ص011مابعملللقلِام

بمرورالمكاتبعدداؤدلِادفىالأسبابأحدكانتالأوامردكَةعدمإن

بدونلَقريئاالنهانى"،الحل11فىالملثَلاركهَإلىولَسعىلرلدكانلَااللَىالوك!،

لااللَىالمصادو11أنوصفلِهَبطريمهVَ(91)6أرلدتكلبَؤقدقلِود.

فىأبدًالُلَركوالمورجالهأنههىألِخمان!رآها)كماالملَاعلاهنئتضلأ

الحلمننصبِبهالَريدكانتوالحؤبالدولهَمكاتلاكلإنحلَىجالهم،

كلفىبرزواكَداليهود"الخبراء11منحثَلِقئِاجلِلنَئاأنذلكعننلَج0011الثهائى

أثالم!أولللِكونوا؟جهودهمألتاءبعضئايعضهمعلىلِلسَاقطونؤكانوا،مكان

ثنفسهألِخمانصزَحوقد72-3(ض)ص!عله"لنللِئايعرفونلامج!فى

بها،مررلَااللحىالصعوبا!لَتصورأنلطسلَطلِعالا1:بقولهأقترلسل

الملعددة؟الوكالالأأثارتهااللَىالاعلَراضالَاوآلاف!المباحثَاتْالمصجرهَ،

داموقد67(.ص8391لافج)فون115بهمخاصأمرأنهالِلنَلعوونفالجملِع

مميزهكانتاللىالمسئوللِهَولَداخلازدواجبللخلِصi(891)جوردون

لِلي:كماالناحلِة،هذهفىالنازيهَللدلللِالللة
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لوكالهَلِحولَهالمأنهالعنصيرلِهَ؟القصايابلنَلأنألمعلطههلالرخولَىكيف

منعديذالنَدجعذلكمنؤبدلاا.اليهؤديةاالمسأله11َللَناولواحدهَمركزيهَ

وكَدالعنصولِة.الدللِاساتفىئت!ىلكى؟والحزبالدولهوكالالَا

الملَنافسهَالوكالالَابينanarchyفوضنىالهيكليهاللَجزئهَهذهخلثَ!

ومعلمدًابلِنها،منلخلاوهلالروكاقمتنالمحضة.لدلهياسالَأعنهانلجلَأ

وانلنَمئونالحزبووحدة;domesticالمحلىللوأىتثبلِرهعلى

اللَىالسياسهللفلِذفىللتافلىأنلوكالالَهسمحذلكبعدالخارِجلهَ.

كانالتىالسلطةعلىأكلَزصراعاتذلكعنو!علدها.وُوْفِوَا

فى"الأولىالسلطه11باعلَبارهبالمبْلصوبالاعترافهلالربعدها!ر

91.و3391عامىوبلِنالعنصرلِهَ.الأمور rAوكالاتأصبحت

للافلل!أ939و3891عامىوبينْ".الأولىاللعملطالَا11هىالحؤب

الجطللطَابوكان9113عاموبعد،السلطةأجليمنوالحزلأالجللللَابو

منالثضالفىخددبرلَاالدىلَمْحَوالوكالاتولم"،الأولىهو"السلطه

الدوجةمنكسلطةأدواوهاكْىلَدخكْأنلهاسُمحأنهإلا؟السلطةأجل

5(.-!44ض)صالنالثَهَ.أوالثَانلِهَ

را!العملعلىلَارلِخىكدليلثدِّمَللمئاقنلةآخرمؤلنَعرهناكوكان

الخاصةالا!راحاتفكانلاالعتصبرلة،المسألة"بلثَلأنالبيروقراطيه.داخل

فملأ:المحروكَراطية.فىتطرحما-غالئا-اللِهوديهَللفسألةالنهائىبلحل

عاملمحودزحىفىأبلِلهور!)فريدرلكالعلياالوظاثافىمدتىموظف

إجواءلِكونأنلِخالهالمخططاليهودىِ()الحىالجلِلَوأناكلَرح93

الأقاللِمأحد)محافظفوانكفانزوضعوقددوافا.أكلَزحلنحومؤكَئَا

أرلبعل4191يوبلِووفيا.9؟"عامذلكمنعامبعدالفكرهَنفس(الألمانية

الملمعألهَبلثلأنالمناكَشاتلجللممهمحضزاألِخمانإلى)هوبنر!آخرموظف

أيخمانمنهوبنرطلبوكَدالإبادهَ.فيهااقلَرحاللَىوارلَالتهدفىاللِهودلِهَ

أنهانظرىفىولكنما؟حثإلىوْائعهَلبدوالألنللاءهذهإن11هضيفاتعللِقالَه،

81:12ص،7591)داويدوفلِلَلنَ!للغايهَ".عمللِهَ
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خاحسمةالبلِرو!واطلهَ،فىههمًاد!ؤامالفلَرة،نفسهأيخمانلعبوكَد

حصلوددالمحثلة.الغريلهَالبلادومنألمانيامناليهودبلَرحلِللِلَعلىَفلِما

منولكنالأوامر؟والَباعفىْإطاعهَجيدًاكانلأنهللِدىالمركؤهذاعلى

لَسلَحوذاللَىالطرلِقهَبنفسأكلَزنفوذعلىاستحوذفلثَدالحو؟الجملخل!

وفىمنافسلِه.منأفضللِكونبأنأكلزعملاءعلىمنافسهَلنَلركهبها

مكتبفىاليهودمكبَعنصطعئولأأيخمانكان،عملهمن!الأولىاللل!لنوات

للشئونآخرمكبَهئاككانولكنهلِونبخ،فى33السلِاسىالبوللِدد

لَحفَم1(.،7ص7591،)داولِدوفلِتلن!ليرللِنالسرئالبوليسقىاليهودلة

أجلم!تثَدلِزالقىوكَدصهالِنة،لقادةكتبًاوكرأ،العبريةم!كللِلاًألِخمان

افيجبارلِهَالهجرهتنفيذالللنلطاتلمحررتا389عاموفىالمبادوة.هذه

وكانالنمشا،منطردهمللِنظم;Viennaفَيناإلىأيخمانواوشللليهود.

اودعوامنهمالبارزين)معظمالبلادلمغادرةملنَللاقلِنهناكاللِهودمنكنَلِر

كلعلى،كاناللَئالأوراقبعذدزجاجهَعنىخلىَذلكولكنالنلجون(؟

ضمَّلَجملِعخطمننظاهًاأيخَصانابخكروقد.يخرجلكىلِقدمهاأنمهاحبو

والقلِاداتواللثَلرطةَ،الدخلإ،وضرائبالماللِة،وزارهَالمعنلِهَالمكالَبكاط

إلىاللِهودالموظفلِن-ألِضئا-أرللللوكدؤاحد.سثَفلْخاكلهااللِهودية

يمكنلكىاليهود!يه؟المنظماتمنأجنبلِةمبادلاتعلىللحصولالخارج

للهجرهَ.الالؤمهَالخروجلَألنَدلِرالَالنَدراءلليهود

آلىِ:مصنعمل!ذللتكانالنهالِة-فىإ-أ)769أرتتقالتوكما

محل،أو،مصنعمنَلالأمالصثك،بعضلديهيؤاللايهودئِاتضعأطرافهأحدافى

آخر،إلىمكبَومن،أخرىإلىطاولهمنالمبانىويجلَاز،ينكىحسماب.أو

سفربجواز-فقطخَوق-أود،نقوأىبدونالآخوالطرفمنويخبرج

إلىسلُرسلوإلاأسبوعِن؟غضونفىالبلادلَغادرأنلِجبفلِه:لثال

خل!فىالنجميعخطلنظامونلَلِجةه(؟44-)صالاضكلَقال".معسكرالَا

ألماتلِا.5.)516.لَركيلِتماالنملللايميه!دى505045غالرألثعهرنمانلِة

ا.ْ"Obersturmbann"عس!3"ف!.المقدمؤلَبهَإلىألِخمانرُكَىوثَد
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ممكنة،الإجبارلِهَالهجرةتعدلمالحرباندلعتعندمابعدْوفيما

الولاياتمنعددًافأكَاموظلِقله؟.خارجكالْىلوكما!لأيخمانْلَبدووكانت

احلَللَهااللىوبولنداإفريقيا(،)بانلرلَىمدغلنَلقرجزلِرةفىالمنفصلهَاللِهوديه

الخر!العملهذاورغم؟"المالاطعاتهثتهللِسلَكلنَلفبنفسهذهبحيتَألمانيا؟

عامففىلَلَبعها؟يسلَطعلمأنهلدرجةجذا،بسرعهَالأمورتحركتالمؤثر

دقط--فلِهلِعملأيخصانكال!والذى(1،النهائى"بالحلهللرأمر4191

النقل.عنمسئولكرجل

لِأملْفلِهاكانالتىبالأهميةقكنفلمكبلِرهَ،مهمل!كانلَأأنهاورغم

الرايخبأمنالمخلَصهلِدر!خلمكبَْرلللميا"النهائيالحل(1لُعطولم.أيخمان

أعطىولكناليهودلهَ،للشئونألخمانمكلبلِلنَلملكانوالذىول(،S)ط!ي!

البوللِسداخل)ول+(،والافلصمادلِهَالإداريهَالشئونمكبَمنافسهَلوكلة

إلى.ثَطأيخمانلَركلِهلَتمولم.بوهلأوزوالدلِرأللطكانالذىالسيالل!لى

استمراللَالي،الفصلفىسلِناقلث!كماولكنهلِللطتحقها،بأنهيلنَلعركانوظلِفهَ

تلنَلط.بلِرودراطىأعمالكرجلاللصلرففى

ألقتل!بيروثراطيةفىلمنافسةكفاءة4:

معاركألِاممتذالثَدامىلرفا!هولاءذاهلالرظلأخوى،ناحلِهمن.

لاالذىالدكلَالَورانتقاممنيتأكدأنيمكنعارضلهولكنالحؤب،

فمنوظيفلَه،فىالكفاءةعدلِملنَلخصًاأنلَبلَاماإذاولكنفيه؟رحمة

بالإيمانلِعتزهتلركانعامةوبصفةهلالو.يؤيلهأنالمحتملغلِر

755(.صأ.،969)هولبورنالخبرهَمنأكلَز

الفصل9،البالبماْأوالبابهذامنالنَانىالفصل)فىكبلمنذكروكَد

المكالَببلِنالمنافسهأنالوؤساء:ثظروجهةمنا!لَوحأنهإ،الثالث

وأهدافهم-اهلَماماتهمكانلأهتطورْأتهابمعنى-بالكفاءةتتلللموالبلِروكراطيين

اللَابعونيشَعراللَىالدرجهَإلىوالتابعينالرؤلللاءبيناللَقةأوالولاءكانإذا
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أومثَررهَ،غير)خدمالَارسملِهَغلِرنجدفالْأالثَلِامباسلَطاعلَهمبأنعندها

ملرغلِابوفىأجلها.منلِكافئواأنوالنلَيجهَرسملِهَإ،وغيرتعاددلِة؟للِلمد!

سوفولكنهم؟منهمالمطلوبةالوسملِةبالمهمهَالتابعونلِقومكدالولاءهذا

تكنلمولو،.حتىبينهماللَثهَلَوافرلاماإذاخاصهَأعمالفىيلنَماوكون

للرؤساء.وللِلسللتابعينالمبالنَلرهالاهتماماتإلىوسلِلوجهونلَافا،تخرلطا

أن!عنىبلكفاءهَ،1للَسملنحينئذفالمنافللطَالرؤساء؟نظووجهةومنا

عكسيهَ..نلائجذالَأسلَكونالمنافلللةلفرضبهااللَىوالملنمروعالَاالمبادرات

تتافسلِهَدولةكانتالنازلِةالدولهَأنعرضإلىاللَالىالفصلولِسعى

أوازدواجيةأولَلنَمويلنَئا،كانأنهفىلكلَيرينلِبدوكانوماهكنَقهَ.لدرجة

تتافسىاجلماعىالخارجلِة-لهيكلالظاهرهَكاناضطرائاحتىأولَداخلأ،

أدناهاإلىأعلاهامنالمراكزأقللِبلِنالدللِكئثذَمالفصلهذاوفىللغالهَ.

وبمعنى-النازلِهَللقيادهَ.جذاهواللِهَكانلا.للقلر،البلِرو!راطىالهرمفى

،0891)كدجون"ولائيهو"لنَدوفىهوالسلِاللدىالبوللِلل!شعاوكانآخر،

كان-ماحدوإلىا+فلاعلى-ولكنه؟أجوفشَعاؤايكنلغ991(ص

+.الحقلثلِهَالأموولمحردالَاالعكالمدا

وجودتوتنِىَالسهلمنيكنلمأنهعلىالبدالِهمنذالمؤلفويصر

باللَأكيد،ذلكأسيابأحدولرجع.موحدةلارلِخلهَمصادرمناللَ!هَأوالولاء

الواك!عوفى.اللَتظيم.أعضاءبينالرسميهبالعال!الأالنظامطلبهانبهارإلى

هوديلزأأرودلفالمستلنلار"هذاكالآلَىلَأكلِدالطيقابلأحلِانااللنَلخصلأن

هيدرلِخ()رينهاودلهلِفلرالمقوبالحملِمأولجورنج،الحميمالصدلِق

11لهلالرسريغا-ولاءهأنَبلاكَد...ريث!لَووب"أنأو9(صإ،85!")كوجان

...كلابعحلِالَهملللار-"لهلسبالنللببهَأوr(.77ص969،1)هولبورن

نَانلِهَ،مرهَأو285(،ص7591،)براخرطالر"للرئلِلىجيددينىبإيمان

11لهلالرإخلاصاالأكتؤالتابعلِنمنووأحدالداخليهَوزلِرفويل!،ولِلهام

الفصل،هذابدايهَقىالاقتباساتمنوكلَنِر921(.ص0691،)شلِرر
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اللَثهَعال!الَمالنلبكهَعنالمعقولةالمعرفهولكنالولاء؟!جودلَبلِنجملعها

المؤلف.لمعرفهَبابخسبهَوجودلهاليلىالناؤىالنظامفىبأكملها

لنَلبكهوجسودلِستتلَجأقمَالضرووىالمرع!يجدالوضعهذاوفى

فىألمانلِاحالهوفىمعلِنة.وأنظمهَلمجللوكيالَأمنمبالنَلرةغلِربطريقهاللَثهَ

وفبىهائلهَهأفميهَلِفلرضالتثهَبناءأنواسعهَ:فيرجةلُعوفهلالرعهد

لمركالَماالر!للةالسمهَفإن؟91ْ7(؟1)5191لأوندلَاووداالحقيثَهَ،

بالولاءمطالبلَهمهى...الأخرىوالحركالَمالالأحزاببمقارنلَهااللنَ!ممولية

أداهَلصفأيضئاوهىالثرد".للعضوالملغيروغلِوالمقلد،غيوالكامل

اولأlitanلأحالمناضلينهن.هرمهاالمواللِة:ا!ركهَلَخلىَبهالَنظيملِهَ

الجماطِرقإن؟ويذلك.للقلالوالملَأهبلِنبعنأيهَ،وظلِفئِاوالملَذوجلِنالخويجلن

عالوهَوأ!داء.،معاطفلِن:فئدينإلىكَسِّمتالحركهَمنجزغاكانتاللَى

مندسلَمرهَبصفهَتوسعبماقلَهواعنِهَسلِاسهَأوجدمنأولاهلالراكانذلكعلى

محدودْاالحزبأعضاءعددالوكَتنفسفىجعلتبينما؟الملَعاطفلِنرتب

الحزكهَداخلمخلالفهَهللئَولِاتعلىتتكرؤالعالمةاهذه3661(0)صاللغاية

!لنفصلونالمنطافرينالأفرادإلىلِتلمونالحؤبأ!عاءأنفكماذالَهاه

الأعضاءعنوينفصلونلِنتمونالحركهَفىالنخبة!ونكذلك،عنهم

الئميالمعىْالببىليئ!إلىبالرجوعابنموذجهذاخلِّلَوكَد.r(/\6)صالعادلِن"

لَقول:أرندلَأ،فكلَب53،

بلنلكلتكرارهيمكنأنهوهو،ابشموليئللنمطأخوىميزةهناككانلت!

باسلَمرارلهاتسصحاللَىلةاللللإ.منحالهفىالعنظمهويجعللأنهائيئ،

ويمكن.اللضلمنجديدةدوجأتولَحددجثلِدهَ،طبقالَالدنجلأن

فىالجثلِدةالتلنَدكلِال!حسلاالازىللحزبالكاملالتار!خعنابتعبلِر

فى)أسسلَاالعاصفةوقوالَاارلِةالإفيالخثمالَاوكانلَا.الناؤيةالحركة

أكنر!صنأنالمفلَرضمنوكانتاز!أ،-لانَعكللأول22911عام

35السياسىالبوليسأسِّلل!26"91.عاموفىتفسه.المحزبعنثضلاللهَ
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33اسلَثل!سنوالَأثالشوبعدالإداريهَ.للخدماتنخبوىكئشكلِل

نهقط-لملنواتبضعهلملراستغويَاوفَدهلملر.أوامرلَحتووضعلَا

عنكتاللِهَأكلثسووهىإقيخر،بعدواحذا33،قىاللعبهَنفسنلِكرر

كَلِادلِةوحدالَانَمالصاعقهَ،كَوالَماالوجودإلىألَلَاوالآنسابقلِيا،

بعدفيماظهرلمحأوالتى،الاعلَثَللمعسكرالَأالحراسة)وحداتللموت

الأيدلِولوجيهَالمخابراتخدمالا،الأمنوخدماتَوأخيزا33ْ،قواتمن

نمئونمكبَ(،للسكانالسلبلِهللئدلياسهَاللنفلِذيهَو!والَهاللحزلأ،

إيجابي.طابعذاتمهامهاكانلَأوالتى،الاستيطانو%عادةالأجنالم!،

)طلو(الفوهررهلِئهخلافأعضاؤهاكانالدي35مننَبلورتوكلها

ظلالجديبةالتشكيالتلكلوبالثلللبهَالمدنيهَ،مناصبهمفىمكنَواكد

مع35رجلباعلَباوهالعالثهَدرجهَنفلل!علىالعامه33َهلِئه!طو

عضوأو33،هلِئةبعضوالحزبعضومععالطلَهأوآخر،فى3رجل

AI(.3)ص.الحزببعضوأماملِةهنظمهَمن

)ولمنعالرأسى،الولاءللراكمالنظامهذالقدههااللىالحوافزوكات!

اللَسلدلمليوفرهاالبَىالفرص!منالندَلِضوعلىواضحهَ.الأفقدهَ(اللَثهلَراكم

ئتلَهىِ،لالْقرلِئاكانلَماالنظامهذافىالتقدمإمكاناتفإنالتقليدىِ؟الوظيفى

يلنَمبهالملَمَلبالتدوج11أرندلَأولَكبَالولاء.هواللتقدمالألدهالمىوالمعلِاو

ىأويخفض،فعلىنفوذبثونحلىهمكئاولِجعله،السرىالبوليلبىلَدرج

بمجردالملَناقصةللرادلِكاليهَعلامالأأىتبينأولَلَرددجماعهَأورلَبهَ

اتحاهفىآلناالمَديمةالجماعةاْتقودتنمومنجثيدة،راديكاللِهَطبقةإدخال

غ(.96)ص(1.الحركةمركزعنوبعلِدًاالمنظمةواجههَ

ماإذا"Totalitarianismالدنَدمولدهأصول(1مناللَحللِلهذاطوَركم

أرند!كلَابفىلِوجدوالذى،النازيةللثَيادهاليسيطاللَدرجبصورهكوْرِنَ

الأولكلابهافىفإنهاالأمر؟واكعوفىا.!االقدسفىأيخمان11الأخلِر0

(511)tولَكتبةالثَيادىالنموذجبصراحهَأرنث!تنكو
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.النموذجهذابعد!تَلألَااللَنىالغسكويهوالدكلَالَورلِهَالجلِلنَ!منظمهَفى

منالمطلقهَوالطاحكهَ،أسفلإلىأعلىمنلقلِادهَالمطلقهَالسلطةكانلَما

بدقهَيبلِنوالذىالمعركه،ْفىالكبلِرالخطرموكفمامعتلوافق،القاع

كمعن"النظربصرفوظلِفىهرموكلبشموللِلِن...للِسواهملماذا

هىكمعنالنظربصرفقياديهَ،سلسلهوكللَؤجهه،قىسلطوىهو

وكدالاللملَقواو،إلىلَملِلالأوامرمنمحلَواهافىدكلَالوويهأوتحكمية

؟3645-ص)صالشموللِةالحركةلقائدالكللِهَالسلطةمنلَحد

تأكلِدالَا(.وأضلِف

اللئدموليهَ،الحركهكْىالقوهرر(الحالهَهذه)لمحىالقائدسلطةحُلِّذَوثد

وموضعه11لعضئا.بعضهمفىاللثهمننابعيهإبعادعلىبمقدرلَهيتعلقفيما

بلِنالدسائلل!وضعفنىممَدرتهعلىيتوقفالحميمهَ،الدائرهَ.،هذهفى

إلىبرفعلَهلِدلِنفهولأفرادها،المستمراللَجلِوفىمهارلَهوعلىأعضائها،

أبخلمنالحزبقىالداخليهالضراعالالللاولالهائلهَالمددوهوإلىالدلِاده،

.(rvr)صا.االدمدلطهَ

الؤلاءلثشجيعالنارْىاسلخدمهااللَىالأخرىالكيوىالأداةوكانلَا

)منظماتلللمللطهَالبديلهَاكز2المرتثميرأوالمنطمالحيادهى،للنظام

والجمجصات،والنقاباتالالَخادالا،وا،الإقليميهَالحكومالَأ:صرمتتافلعمهَ(،

معروفةوالحقائق.الأخرىالسياسلِهَالأحؤابوبلطبع،الأخرىالأفقيه"اْا

لذلكغرض؟أىلخدملاوإعادتهاه(3-الأبوأب8191،)بروؤالا،جليدًا

المدنلِة.الخدمهنجاهالناؤىسلِاسهَلللثوكانتِحلملاباننا.فىنَانيهَنعلِدهالن

أيضالِحكمأنعللِهكان3391،عامالدددلطهَإلىهدالروصوليعك

البيوودواطيةا!هَخلبمص!نلِحكمأنيمكنهوكانبالسلطهَ،ولِلَمطلك

إلتاالواقعوفىفَلِصار.جمهوريهَمنورنَهاالتىالألمانلِهَ،الدولةفىالموجوده

المنظماتفىاللَابعلِنأنلَفلَرضواللَىللبلِروكَراطلِهَ،اللَمليديهْالنظوليةكانلَا

منقإنألجى؟منالصادرهَالأوامولِطلِعونحلِاديونأفرادهمالكبيرهَ

474



الأواموويصدرالبلِروكَراطيةهذهلِلَولىأدطعليهكاقطالوأنإذنالصحيح

لنفلِذها.ولِلَابع

منكلَيركىْيبلِنإنهحقًاالعكلللني.الاتجاهفىلِذهبالدليللكن

لَقدمالنازلِهَ،الأهدافللَنفيذأهملِةالأكنوكانلَمااللَىالأخصوعلىالمكالَب،

كانالذىالمدنلِةالخدههْجهازلإزاحهَالقوميهَالاجتماعيهَوال!لِادةهلالر

حزينخطابفىاللَحولهذاوُصِفاولمحد8191(.بروسزالَما)انظرواسخا.

يثَول:كلبوالذى049،1عامحوالى،فردكولمحلهلممنهدالرإلى

للخدمةكوزلِرواجبىمنأنهافوهرر،سلِدىيادائفاوأيلَمالقد

أجعلأن(...الرايخداخللِهَوزيرحينذاك)كان3391عاممنذالمدنيهَ

الدولهَ-سلِاسهَأجلومن،العظيمةالمهامأجلمنلكالملاحمن

الثَديمالتمساوىبالمقهوموأطورهاعاللِه،يثرجهَموهل!مدثلِهَحْدمة

الحالهوكمأالاجلماعي،القومىللملِثالَىوفقاوألِضئا،بالواجبْللثَلِام

الأخلرة،اللللنوالامجرىجعلنىوقدالألمائلِهَ.المللللحهالثَوالَأهع

ناجحة.واعلَبارهاجهودىإلىالنطولمكنكانإذافيما،ذلكمعأشَك

وكللمحوؤارلَىعليهاالملفقللمائحظاتملَنايم،.وطبفاوبإحساس

المهنيهالمدنلِ!الخدمهَفىمريرهَملنَداعرلَسود،الأخرىالوزارالَما

غلِرالإهم!وكذلك،وخدماتهم!درالَهملَثَدلِرفىالقصوربخصوص

سِنَللبدأنفسكعنالدفاعلَسلطلِعلابأفكياللنلعوروالإحساسالمبرر.

أنعلىكانأئِاحدلِتَأىهناكلِعدولمالخال!ة....اقؤىأفضل

.+هالدولهَديادهَمنخاصهَبلَد4لثملَعكجهازمفضلهَالمثلهالخدمهَ

إليهالِعهدلابأنهالحقلِقةمنكبلِوةبدرجهَالمدنلِهَالخدمهَلَعانىوكما

أنرنحم؟الحزبمنظمالماإلىبهايُعهدولكنالجدلِدهَ؟بالمهامالدَيا!

صص1181،بروزالَأ)منالحقلِثَيهالإدارلِهَالواجبالَالِخصهذا

اللُأكيدات(.وأضيفلَما2578-
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البيرولمحواطلِهَللَلمودالتىالملحوظةالحالهَهىكانتءلالكبأنيبدووكان

والمحوللِلى،الخارجلِه،واللثَلئونالدبلومالنىوالسلكالحربلِهَ،يوؤاوةلِلعلىفلِما

هتلر(.عهدقبلبلِرولمحراطلِةفنظمةلها.لَكنلم)والتى.اللِهودإبادهوطبغا

فىوالتابينالنازيةالقيادةبينالتمةلمدىأخيرمقياسلَوفروقد

.الملحمهَوهذهلِنهار.كانالثالتَالرايخأنالواضلحمنأصبحعندماالمنظمة

-يرللَونتمودْجفىاللثهَعنالأشاسيهَالمؤاعملأحدجيديلَصويرلَؤودتا

بالضروبىةللِس!أنهاإلا)ضخمهَ(؟ملَطرفهاللَثَهَهذهكانلَأمهماولِنلَروب

منالثوعذلكأ!73!1)5191أرندلألَقلرحكماأبذاتكنولمأ؟اعمياءا1

ص)(1الملَحولهَوغير.!الصثروطة،وغِرالمقلِدهَ،وغيرالإجماليهَ،اللَثَه11َ

23rووفرهاأحلِانًا(أوندلألعنى)وكماالثظامطليهااللَىاللَثهَبل(؟

أسالل!علىيهبطأويرلَفعالولاءأنالمؤلفاقلَرحذلك+منوبدلأأعضاؤهاْ.

حدتَوما.النظاممنالضتظرهَالملللثَثبللِهَاللَوكَعالُأخاصهالأشَلِاءمنعدد

للسملا-الآن-ولكنهااسثمرلابماليلِروثراطيهَداخلالمتافسهَأد!هو

الرؤلللاء.بأهدافلَولَبطلملأنهابالكفاءه؟

ولالبلِه،خسِرتقدالجربأنهيملررأىَعاممنبدالِةوفى

كْىالحلفاءأ!وافلَرضْاليفود،قلريوقفأنألخمانمنطلبهلالرلرغبالا

لماووفثَا!الحرببعدألمانلِالوزراءرئلِلدئايجطونهقدالعمللهذاعرفانهم

وعندمابه،يشعركانالذىبالقدوالأؤامرهذهألِخمانينفذلمأرندلَماذكرته

نظّم4491،عامفنىالمجرمناللِهودلنقلصؤفرةقطارالَاتوجدلاكانلَأ

هددهذلك،عنلِكفبأنهيملوأمرهوعندما،الأقدامعلىمسارالَماأيخمان

رُثى4591ينايرفىلذلكنليجهَتفسه.هلالرمنكَوارعلىلحصلكدبأنه

لبيعطِملرخطةهع.ملَعاوئاكان)الذىبيكوكلِرتالثَدلِم،أيخمانعدو

وظيقةإلىاليهوديةللشئونوظلِفتهمنألِخمانونقل،المثَدموتبهَإلىاليهود(

+.الكنائسضدالحربفىلَتعاملمرموكهَغلِر
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روللروكلهَوأبلغتللد!لهَ.الغارقهَالسفلِنههلِملراهجر1بعدفيما

الجيولناسللدسلاموعرضهبوتادولاالكون!معالسريهَيمفاوضدالَهلالكاء

ولاءفىأبدًالِلثلكلمالذىلهلالروبلنسبهَألِزنهاوو.إلىالغربفىاكمانلِه

،0691)دنَميروله"وجهلَاالدىالمحدفعا!أكبوذلككانالمطلقهيملر

1(.122ص

4191عامكَواريئلنَلطألى91ْ.45ْ،إيرللكىجورتجسعىوعتدماْ

جورفجهرمان11وفوقِّغاطلرإلىلَلغرافبإوسلللفوهرر،نائبًانصتَبهالذى

11وطنهوهجروهجرتىجورنجخافنىلثَد:"ثَائلىكرهلالرلَتهد11الولاءلكلِمدم

لمخلِانهولا،أملخيبهَولالنَلرفَ،ولاولاء،يوجد"لاأنهأضافذلكوبعد

1(.1911)صاابهاأمر

مثل:،آخرونلِوجدكانوجورنجهيملرأعمالإلىوإضافهَ

علىلِلخكانالذىسبلِروألِضئاالسولِد،فىلِفاوضكانالذىريبنلووب

والمصانع،والسدود،الكبارىِ،لتدميرالأوامرهخالفهعلىضلَفول!ملرقادة

علىبورماقوكان117(.ص7691،)لَولاند،لالىلأعداء"يلَركهاأنعلى

،6591)لنَليرر،!الولاءمحلحلَّبَالخلِانهَأنيبدو11بأنهيصرحبأنحىَ

علىكُثتِبلقد11.لمحالعندماحوَاعلى-أيضئا-كانهلالروكان1121(.ص

الحاللدمهَ،ويخر،والمملةالملَقطرسهْ،1133أنويضيقأ"الأطرافجميعم!

8911(.172،1ص7691،)ئؤلاتد،011لىِنفعذائألَعدلم

البيووكراطةالمسئولية:5

بلِنتكللااللئالمملةالصارمهَبالمنافللعةللسمبيروكَراطلهَفى

لَعملللحربالأخيرةالأيامحلَىالمح!كلعلىفلِهاوالتى،والوكالاتأفرادها

الحكامهؤلاءبيناللَثةالأنالحكامبمصادحالاهلَمامزيادهَعلىالمنافللمهَ

أفعطلعناللابعلِ!صلنولعِالماسبهنثولهلمكنالذىماقولِة(،ْكاثنَاولابعلِهم
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كضابطفردلِلَحملهااللَىْالمسئوليهَمالحدلِذا،أكلؤوبلنلكلالنظانم؟

التىِوالوكالةافظام،ارلَكبهاالتىالجرائمأجلمنألِخمانمل!33فى

لِرأسها؟كان

سنفترض.افلراضلِينمولمحفيندددفتتاول،الأسئلةهذْهغنْنجلِبلكى

أنهبمعنى-حرًالِعملكمان33لجهاِزيعملكانأنمنبدلأأيخمانأنأولأ

؟النظامفْىاللَولمحلِهَواحلَمالالَأوالمرتبالرلبهمنويدلأ،للنقلشركهيفلالك

ضدللمزالِدهَالفرصهلهأ!والذىالتظام،عنلبعيدلِنمنكانفإنه

كانفإذا.حلَفهمإلىالناسمنهلاطلِنيشَملْنملعقدأجلم!أخْرىشْزكات

إلىالألنَمخاصمنركَمأكبرلنقليعدمنكانأوسعرًاالمزالِدينْأدنيهو

وإذأالعمَد،علىسلِحصلكانفإنه؟الملمنمحددميلغأجلمنكَبورهم

ؤكانالإطلاىَ،علىلنَعيءلاأوأخرىعثودعلىيحصل!دالمزالِدهَخسو

آخر.شيءلهلِحدتَأنيمكنلا

لحديدفىصعوبهلديهأحدلِوجدلاأقينقوكالظروفهذهملرفى

ووفقًا-الحقلِثَهَ،وفى.ب!الذنبأيخمانسلِدينشخصكلوأن.المسئوليه،

فلا؟الذنبفىملنَداركأورئلِسىكمذنلاسواءللمسئوليهَ،القانونيةللمبادئ

واجهلْااللَىالحوافزإنونثَول.الحالةهثتهفىإثاولَهيمكنجدلِدلنَليء

الناسهؤلاءعنمخلالفينيكونوالم-ملكهالاَخرينوالتابعين-ألِخمان

بأكزَالأوامر"11لطيعأيخمانيكنفلمالافلْراض؟موكففىافلرضلواالذين

لِحققلكىالللطو!ا؟طلبالَامعيلجاوبعندهاحر!لصاحبيقعلهمما

اتخذلَامماأكلَزوالسلطةوالعالوات،اللَركيالَ!،شكلالَخذتفمكافألَهتزوهَ.

فلِهااختلافلاالحقيقةهذهولكنعليها"-فوِّضَلعقودوفقاأمواللنَلكل

بوىء..أومذنبألهمسألهَإلئلألَىعندما

ألِخمانفإنلَنافسلهْ؟بلئةفىناجحأعمالوكرجلذلكعلىعلبمة

والاحلَمالات،الفرصبؤجودأنْيعلموافيهملِفلَرضمتلهالاَخرلِنوكل
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للَحسلِنينلَبهوندائفاكانواالنلثعطينالأعم!ورجل.جديدةلفرص

فىالحرالعملهنلِدفعهملمنتللثلأوا!ئوللِهَلعالذفلبأواللنَلعور.مراكزهم

بالحثَائوَا.البيروكَراطىبالجهلالادعاءمنوليللع!إجراميةضشأهَ

منبدلأأنهسنفلَرضالثانىالافتراضىالموقفإلىوبالعودة

لِواجهأوالأوامرتنفلِذعليهإنله.دلِلألِخمانرأسإلىبندكَيةلَصويب

لمحصَبرأنالصعبمنلِبدوكَدالحالهَفذهفى!اعلَه.عدمبسببالإعدايم

،6591)روبنلللونكَوىدليلوهناكلَللللمها.اللَىالأوامرلئتفلِذهمطلئولا

أعضاءلَوانجهحصافزالوا!عفىكانلَاهذهأن1(759،1819داولِدوفلِلَلقَ

كَامتالذئوالجدل،الاعلثالمصلمكرالأفىاللِهودوالفدائللِناليهبىد()مجلس

لأوامروففَادائمًايلَصرفكانأيخمانأنإنكارلِمكنلاكان11بهْأوندلا

عنالنظربصرقماالآلهَفىالتروس11كلولكن492(؟ص)7691،عليا

بنىمنأصبحلَأأنهابمعلى،جناةإلىالمحكمهَفىتحولتكَدأهملِلَها،عدم

غلروهىكافبًا،أمؤاولَلَنِرمنطقثِا،صنالحهَغِرقهىإ!28)صالبشر"

منئتفيذهاعدملأنفقط؟الأوامرأيخمانالَبعماإذااللَالبهَ:للألللبابصالحة

التىالأسبابأجلمنمذنبًاجعلهيمكنفلابه،العقابلِوقعأنالممكن

للبعأنهمجردلِكنلمألخمانلأن؟كاذبأمروهىقبل،منسردفاها

للملللألةالناؤىالحلألَبعماإذا،ئعدمأولُعالمحلمالمذلك،على!وةالأوامو،

اللَىالرسميةغلِرالمكافآلاأفىأقلملثلاركلَهوكانتأكَل،بحماساليهوديهَ

حماللئأ.أكئوأعم!رجلإلىعندئذلعللذهبكانت

أعمالوجل-الناؤيلِنالخاضنعلِنمنعديدملر-ألِخمانوكان

فعالحقلِقةهذهوكانتللغايهَ.لَنافللليهَبلِووقواطلِهفىلَنافسىبلِروكَراطى

هنالآلافلِوجدكانالحقيمَ!ةلالكوفىكفاعلَه.سَتلوحالَىهىولائه

وهو،لرؤسائهمولاءذوووجملِعهمملَنافسة،حرةأعملذووكلهم،ألِخمان

قليلإلايوجدولا.للقلَحلالنازلِهَللبيروقراطةالمرعبهَالكفاءهيلنَلوحما
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11الدروس11فيهدنفِّذالذىالنَدمولىللجلَصع.العامهالصورهَمنمنهللخوف

هذاملريعادلهماأوا.اBكاأbrother"االعللِاالللعلطاتمنالصادوةالأوامر

الدكلَاتورمقدرةهىأكنَرلُخلِفماأماالكفاءهَ.عدممنلِنهارقدالمجلَمع

والقدر.الرعدبمالِنظملكىالمنافدلعهمبدأاسلَخدامعلى

خلالمة

فىبقوةالأحداتَفوضتهالذىهوالبالإ.هذائلاولهالذىالسؤالإق

الأفع!.0عنمطلئوللِنالكييرهَالمنظمالأفىالابعونيعلبوفهلالطاؤيه:ألمانيا

وفقابهاقامواأنهميدَّعونولكنارلَكبوها؟قدأنهميخكرونلااللَىالإجراميهَ

لمعلوما!وفثًاجميغاولكنهاالسؤالما؟لهذا.الإجاباتمنعدلِدلِوجدللأوامو؟

دكَلِثَهَ.بطرلِقهَالواكعلِعكاب!أئهعلىالدفاعتثبلالمولف

تظريهأوالانطباعلأن؟بالإكراهلِتتللمالدفاعهذاأنكلنرونلِجدلذا

أنفكرهَمقْلطووتوثدعالمئِا،اعلَتاثهالجرىاللَىالييروكَراطلِه

أنهمومادامالحليأ،الللدطالَامنأوامرلللَابعينتصدرالكييرهالمنظمات

،الجادونالناسيقتنعالنظريه،وبهذهالطاعههغلِراخلَياول!فليسألَباع؟

مخلالفهنعللِ!للحكحمعقالنهلِهَأسبابإلىسعواوقد،الاتباعيذنب

فلس!؟كبلمنلهاخُطِّطلمحدنورمبرجوكضاةلأول!دلَأفالعقالنهيه؟الاتجاهات

قويهَ.أسبائالمحطتكن

لاالكبدوهالمنظمالاكىالالَباعألْىالبابهذاقىالوئلِدلعهَوالنمَطهَ

أجلمنفيهلِكافؤونلثافسىإطارفىلِوضعونفهمَا؟الأوامرا"لِطيعون

أكنَركانواوكلفاوؤسائهم،وأهدافاهلَمامالَألَطوراللَىالوياديهَمبالوالَهم

ذاثها،الناؤيهَلألغانلاالبلِروقراطىوالهكلالمكافآلا.زال!لوؤسائ!فائدة

ووؤساء،السياللديالبولِس)ضباطوالبلِوولمحراطيونللغماية،تتا!لللِةوكاتَ



وجلوكانوا،اطلِةالبيووقوفئءندندطاكانواإلخ(...،لاعتدَالاالأْمعدللكر

لرؤسائهم.كبيرولاءذوىكانواالنهالِةوفى-وئتافدلميلِننتلَملِطينأعمال

النمصذجفإ!-لِدلوحكما-البابهذاكْىالمحقدماووِكانوإدْا

الناؤى،النظامجيثايصفوالمبادله،التتافلل!علىالمبنىالبلِروكَراطى

هي:والإجإفي،بسهولةعنهأجيلأ،البابهذابهيُدئ.الذىفالسؤالغدئذ

11.منمفب
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عاثمرالوابحالباب

الد!ناتوولضالفظمأليانأ

مقدمها

الحكمتحلَادائفاكانلَأكمالَعلِلقهازال!-اللِوم-العالمأنحاءمنكثير

النظم.هذهسلوكعنجذاكَليلللعوىنعرفلاذلكومع(!الدكتالَورىِ)

لَكونأنإلىلملِلالنظملالك.أنإلنىببلعلاطةبهاجهلناألللبابأخدويرجع

دللببوهناكعنها.معلومالَأعلىالحصولالصعبومن،مغلفةهجلَمعالَا

)وبهذهنلئ!دألهاكيفيهَعلى"البحولَألوكزلألذا،ومكروهةمخلِفهَأتهاهوآخر

أوبالمحقارنهَ،(أخرىحالالأحدوتَمنعلِمكنعندئذفهمفابمجودالتىالنظره

النظم.هذهعملكيفلِةفهممحاولهفىالعملمنقليلإجراءسوىيتمفلم

توصِّلَْاللَىاللظروجههَفإنسلوكهإ؟عنببحولَأالاليامتمعندماوأخيزا،

كْىالسلِاسالالَمَرلِريلَمكماوالأوامر،يلقمعدائغاتعملأئهاكانلَأإللِها

!مصغنِرهَمجموعهوبمللعاعدةالدكلَالَور،بوالبعطة-الأعلىالملللتوى

ويوضخكَوة.ولالهحوللاشعبأعلىلَفرضوعندئذ-الملللتشارين

أو،المخغسللبلدلهببأوتاحلهَ،منللخوفئليجهإماالأؤاهرلهذهاللثَلعب

Freedomالحويهَ()بيسَاهاوسفريدم)،( Houseسنويةتقديرالطَبإعدادقام

منذالعالمحولالدولمنلكئيرالمدنلِهَوالحرياتالسياسيهَ،الحريهَمسلَوياتعن

هذه)لسلوكسابقةفترالأعنقدوتطخلِانأ-؟ْلمحدتكونأخرىولَقديرات7891،عام

في1991(.هاضَيجلوناتظر)الأخطِرة.النَلاثلِنالأعواممدىعلىالمتغلِرالا

قدالعالمسكانمنه/؟22حوالىفإن(،7911)هاوسفريدملوطبمأ6991،عام

أحرار!"صنفوأأخرىهلمه93نشبهفلأف!بلنما"حر؟ا؟مجتمعاتفىعالنموِا

11.أحرارالكوثواالماه/ه31بنلمدبهالباكحىأما11جزئل!

85



لهذهاللوضيحلِهابمَوهَأنإلاأخوى؟ناحلِهَمنالفكريهالللللِطوةأو،اللالقلن

للنَمرحأؤمثَالتالقمعمللللَوىفىاللُغلِرالَالنَلرحعلىمثُدولَهاأى-المحفاهلم

حاولالدراسهَهذهوفى.كبيرهَثكنلم-أخرىوتسقطنظنملَصعدلماذا

ونجههُوخاصةفخلالفهَ،نظروجهة15.منؤلَفسيرالدكلَالَوريهْعملفهمالمؤلف

الحاكم--النظم.هذهفىالنالىأن:لِفترضأنهذلكولِعنىكاكَتصادي.نظره

الب!نَمربهالِعملاللىالطريمَهَبلكعنمختلفهَبطرلِعةيعملونلا-والمحكوم

الناحيهَمنبىلنلدوذووذالَيهَمصلحةذووفهمالدلِمق!راطيهَ؟المجلَمعالَافى

طربقبأفضلتحميفَهايحاولونْدهمأهداف!،كاثلاههماإئهأى-الافتصادلِهَ

لهملَهيئاللَىالفرصمليمَظبىنْلاسلَغلسدائفاوهمبه،القلِانميلدلطلِعون.

وسلِلهَ.أفضل

بلنَمكل!ماديونأنهملِفلَرضفلم؟رالنَلدونبأنحهمالمؤلفافلَراضورنح!

ألدهبالأأجلم!أولذاتها،الِبععلطهأجلم!ْسواء-للسلطةحبهموألىْمطلىَ،

ذلذفإنالمجلَمع(ْ؟علىلَفضلِالثهمفرضعلىالقدؤة)ملرفعالدووذالَأ

منيكلالث!كدالَورلِفلَم!عمومًاالكلَاب.لهذاالوئلِدىالموصْوعكان

-لث!كلَالَوومنفعةدالةفىالعوامللهذهالنسبيهَوالأوؤان،والسلطةالاستهلن

للللوكها.ؤفهمالدكلالوريالَاْئضئيففىأهملِلَهالها

ماوعادهَ-فإجمالأالدكلَاتوويه؟لللللوكلمجعثينالمؤلفلِؤودوهذا

للثكتالَوراللنَلخصنىالالمحلتهالنهي:للسلوكرللنملِهَأبعادخمسهَهناك-تكون

الحكومهوحجم)ط(،الولاءدمج!)ول(،.ومدىالقمعهللملَوىا+إ،الللملطهَ)ح(،

للهكلأمماسىجافلامنكلَؤكثبىلهمالنَعلُقَّواوقد)كاأ.مواؤتتهاحطلعلأ

بعضوهناكالطكتاتور.لَفصلِال!جانبإلىلفظم،وألاقتضادىالللعلِالللى

ملِولهمملر:رللعميهَ،أقلبطريفةنولمحلنَل!الثكلَالَوريالَالسلوكالأخرىالجوانب

على!لَركلِزهمالنَروة،توزيعإعادهالىواتجاهاته!،والحوبللالوميهَ-

للافسي.وبلِروقراطى،ْاجلَماعيلهلِكلولطبلِقهمالألِثيولوجلِه،
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ذالها؟الدكتالَوريهَدراسهَوأفملِةالذالَىالاهلَمامعنالنظروبصرف

هذ؟إحدىالذكر.لَسلَحدَانالدرالند4هذهمنفراعيلاننلَيجلان.لَوجدأتهإلا

أنلمدلرىفإنهالدكلَالورله؟نجكنأكنرْينواحىالقارئإلمحامبمجردأنهالنلإئج،

الأخطاءعددلأنقبل!؟ذىجمنجاذبيهَأكتؤتبدوعيوبهاوغمالديمقراطيهَ-

.أكنَرأخرىنلَلِجةللدكتاتورلِهَ.أكنَرلد!مالَألَعلَبزللديمدَواطلِهَالمزعومة

فيها!هاوالتىالظووفيفالسحظلأأنهوهىالديمقواطلِهَ.ع!ضآلهَ

تأتىالدلِمقراطلِةأنمنبينهَعلىلَجعلنا:دكلات!ولِةإلىوتتؤلىَالديمدَواطلِه

أمونلِابيةفاسدهَ،غيرأووقاسدة،وضعلِفهَ،قولِة،أفينواع:كلمنألنَلكالفى

عملتحسلِنكيفيةع!التللماؤلإلىيقودالظووفهذهونتاولوهكذا.لا،

فىللَضعالاقتصادية؟الوصفالَأتعديليمكنوكلِفتالدلِمقراطلِهَ،المؤلسلالَأ

الكف!اءهَملرأخرىأهدافجاتبإلى،أفضلحوكملإَلَحميقهدفطاعلبارها

؟الكتابهذافى.شيءكللِلخصقلنالمؤلففإنالخلَاموفىالاكطصاللِهَ،

وصْبممغرئلِسة،موصلوعالَماعلىواللوكلِؤالضوءإلدإءسيحاولولكئه

اللَاليه:الأسئلهوسنطوحألاعلبار.فىهذهالتظروجهه

السلطةْ؟فْىالدكلُاتورالَأيبمَىْكلِفإ-

الاقلَصادلِهَ؟والكفاءهَالاقلَصادىللنموجيدهَالدكلَالَورلِةهل2-

أنالدلِممراطلِهَالنظمعلىينبغىالتىالخارجلِةالدلياسالَاما3-

الحرلِهَ؟بلَرولِجمهلَمهكانتإذاالدكلاتورلِلأ،النظممعلللَعاملثلَبناها

اللَيالجوائمعنالدكلالوريهَالنظمبداخلالمسئولمن4-

؟النظاميرلَكبها

الدكلالَووئ.لضللَقبكمخلَصْبىةرؤيهَالمؤلفلِمَثمالتهالِهَوفى
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لدكتاتوريةوآلياتالدكتلالورمضلة2:

أنلِولد،حاكمأىلواجهاللَىالمشكال!الدكلالور،بمغضلهَولِمصد

ثلكمنوألِضما،العامالجمهووم!عليةيحصلالذىاللَاُلِلدقدرلِعرف

إنَّالحقلِدَمهفى.خلعهمن.تمكنهاالتىالسلطهَذالَأالصغلِرةالجماعالَأ

ىألذىاللَىالسلطة،لالكمنأكلَزرعاياهمعلىالسلطلألدلِهمالدكلاتورالَأ

بلِنهمنفورًالولدالمواطنينعلىالزائدةالسلطةهذهولكن.دلِمقراطيحاكم

لِحكمعئدماولَتعاظمْالمشكلةالدكلالَور.سلِاسلالأعنرضائهمعثمولظهر

وكلما.الللملِاسىِالقمععمليةوهىألا؟جعبتهفيالرئلِسةبالأداةالدكتالَوو

الدكتاتوومعرَفةكَل!والنقدالمعاوضةاإخمادإفىالقمعجهازعملياتاؤدادلَأ

منْالشعب.عليهحقيقئاْيحصلالذىالتأييدبقدر

موكَفيلِنالمقاونةهى،النقطةهذهلفهمأحوىطويقهَوهئك

)مثلالدلِمدَواطيةفالمؤلسمالَأ.ديمقواظىِبلدفىالقائدوموقفالدكلَانؤر

وأحزابالصحافهَ،وحرلِهوالإنلَخابالَأ،المعلومالْأ،وحرلِهَ.اللعيلِر،حرلِة

نقلبهاي!نبوسائلتؤودناكلهاالمَضاءأواسلَقل!المنظمهَ،المحعارضة

اللللياسلِين.القادهَإلىالمواطنينمنالعامهالسلِاساتعنالوضاعدمحالالَأ

حريهَعلىلِحصلومِنْالمؤسشالا؟هذهعنالدكلَالَوولِلَخلىماوعادة

فمدان:مثللَكلفه،لهدنللثكل!لكنالديصَواطية؟النظمفىلاتهائلِةعمل

فىأمنهمدى)وباللَالىالحاكمسلِاسالألنمعبيهمدىمعرفهَعلىالممَدرهَ

الؤواعهلنَلعييهَعدممدىالصيتيونْالشيوعلِونلِكتشفولمالواكَع(.

collectivizationحثuعولأrسالمجصاعية of aالدكلَالورأفا.هجروهاعندماإلا

الفامالاسلَفتاءفىالف!زلِمكنهأثهصلعتشاو!هلهأكدفدَد)بلِنوشيه(اللَلنَللِلى

891عامالحر Aخلللرعندماكبلِوةصدملهكانلَاولذا؟حكمهعلى

الدكلالَورالَأ،لدىاحلَصالاًالأكنَرا.للنَلخصلِهَالسمهَفأبئ.ثَمَّومِنْالانلخابالا؟

اللَاويخفىالعظماء"الدكلَاتورالَأ11منوكنلِر!2ا،"Parano!؟إلعظمه!جنونهى
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الرومانالأباطرهَذلكفىبما،القلىَمنالشكلبهذااسلَهلكواقدالإنلللانى

منوكتير-لَونج،ماولَسىستالينْهذاوقلتاوفىوكومودوس،،لَيبوياس

ماركوسفردلِئاندولوملالَماأيضًا.بذلكأصلِبوالنَلفرهَالأقلالدكتاتوؤالَأ

هناكأنوالمقصودلم!991(.،ارمبلالأعبراضهذهفيهاوضحلَما)الفلبلِن(

فىأهئاأقلالدكتالَووأنللسخويهَ:لِدعووماالعظمهَ.لجنونحقيقلِاأسالملا

الديمقراطي.القائدعناللمللطهَ

إلىالدكلَالَورمعضلهأصللِرجع،theoreticalتظرلِةوجفةومن

وقدوالاللزامالَأ.الوعودبلَنفيذللحكامتلللمجالتىالسلِاسيهَالاَللِةفىالقصِنور

buys"لِشلَرىِ"أنللدكلاتورالمفيدمنيكون -offخاصطةناخبيهمنبعضئا

لَكونالذلِنوهؤلاء،قمعهميمكنلاأنهلدرجةأكَولِاءلِكونونقدالذين

السياسالْأأوالعطايامنبسيطةمبادلةفإنلذالالبيتها؟السهلمنطلبالَهم

ولكنلِرلَاحؤا؟بأنللرعالياللَللمحكماالدكتاتور،معضلهَتحلددالدعممقابل

المبادلهههذهلِعؤؤالذىالقانونىالعثَدلَنفيذمعلَتمال!آللِةلَوجدلا

اللَىلالكهىلدوماللىْفالث!كتائؤويات؟للحلدايلهَالدكلاتور!معضله

ثَغَ:ومِنْالاَليالَأأوالوامجولَؤلدللل!لَكلنَلف

المجموعالَأوبينالبيو!قراطيهَ،ال!جمالالايينالمنافللطَتتمىا-

البلد.فىالنفوذالقوية

لأييدهم.ولرا!بمؤيدلِهاآللِا"االكافئ2-

والقمعالضرائبخل!سمنوالإلنَلرافالمكافآلْا"11برامجتُموكل3-

للمعارضلِن.المنظم

11"آليالَا-لئَروة،انلَورْلِسعْوإعادةوالمئاقللعهالقمع!موللسالَا

شَخصلِهَولَعرِّف،بأخرىأويطريقهالمعضلهَهذهلحل-الدكلالوويه

ذلكفىبماالكتأب،هذافىالنظممنفُحِصَْعددوددالدكلَالَورية.
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والغزوالهدالامدْحخل!كلم!اكَيابَفلهالعمل)التىالقلِصريهَالدكلَالَورلِه

ا،الاقتصاديالنظامعلىوالسيطرةالحزب)توجيهواللنَعيوعلِهَ(،الخارجي

والنازيةالمرور(،دصدارلِح"ونظامالوظائف)حجزالعنصبرىوالفصل

مؤقلا.أكنؤهاكانتالأحْؤْىوالدكلَالَبىرالَا(العرقيواللَطهلِو)الجزب

الدكلَالَورلالمحأالمؤلفأضإف(الناعم)القمع!عموفاالمسماهَالفئهَهذهوفى

بأهدافأخرىونظبماطصوصدكلَالَوولِابالعسكرلِه،

محدودلِهَ.أكتؤ

هو.التألِلِدعلىا!صولمشكلهَنجوهراثتصمال!يةنظروجههَومن

أوأسعار،أجور،شكلفىالعطاياتوزيعبمعنى،للمؤلِدين"الدفعفى"المبالغهَ

عندماالجماعهَولاءيلنَللَرون"فالدكلالَوريبىنرأسماليهَ.لقلِمهأوعالوة

منعللِهالحصوليلَوقعبىنمماأكلَزللجماعةلِنلَمونالذينلهؤلاءيثَدمون

ميالغأجوولغلثفعْبأنعللِهالحصوللمكنالعمالفنألِلدمخلالف؟نظام

بإنلنَلاءمعينهَلمناطىَاحلَكارلِهَاملياؤالابإعطائهموالرأسماليينفلِها،

وللجماعالاسداسلِهَ،فدمهَدْاتوكلهاْحثا،إليهالَتدفىلامئاطىَكْىصثاعات

النظمفىلتلبيهةمماوساتوللَموهكذا.،.خاصةمملِنناتبإعطائهمابعوكَلِهَ

ابلَكرلَااللَىالكلمةكانلَاالأمريكلِهَالملَحدهالولالِاتففىالدلِمقواطيه؟

-Porkأc.3الضدخمهَالمدثالووعاتلمحدياسالَاهىلوصفها barrel polit"ولَعتبر

ببرميلالثيمقراطلِهلنلُبِّهلُاإذاولكنللدلِمقراطيه؟فشلبمنَابةالسلِالللالَالالك

ولَبدو!الخنزيرللحممعبذاأوتكونْهخزئاالدكتاتوولِهَفإنالخنزير؟لحممن

النظمفىعنهاْالدكتالورلهَالنظمفىانللثَماؤاأكلؤإلممارسالَأهذه

الديمقراطيهَ.

الدكلَالَورلة،النظمفىدائفالثمَعُونالناسمنطبثهَونجودووغمولذا

الناسبهنعنىالذىوبالقثردائفا.لهاالدفعفىلبالغأخرىطبمَةأيضئالوجد

منأىجانبلِلخذونقدأن!هوْالمجؤناللنَيءفإن؟الوسطىالطيقهَفى.
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ولكنالمدثيهَ(؟الحريالَافَسلَبعد)حلِثلمحقْمَعلمحدالجامفالجمهور-.الفرلِقلِن

.الناسيقلىَمابثَدرالخسائرهذهتعؤض!قدالنظاممنأخرىسلِاسالَاهناك

أوْلِعلْىلاالالمعاللللخدام11فإنالثواللطَ؟هذهلُؤكدْكماالحقلِمَهَوكْى

السجلمنالأحلِانبعضفىلِبدوالواكَعفىفَلعبلِين".للِسواالدكلاتووالَأ

الشواهدكلولَنَلير(!إ!لنَمعبلِتهم)ؤادلاالتظامكَمعيهَؤادتكلماأنهاللَارلِخى

اللنَعرقيةأوروبافىللملِوعلِهالنَانيهَؤالعودهَجدًا.محبوئاكانهلالرأنإلى

مسلَحبهَغلِرصارتوعندماما،وكتفىشْعببتهالمدىلصورهى

الأنظمهَ.انهارلأ

هوالسلطةفىيبالَوالكى؟الدكلَالَوريونسِدلَخدمهااللَىالأخرىوالأداهَ

كلمنللدكلَالورلِابَعالمهاستخدامهاكالْىواللىالممع،عمليالَمااسلخدام

النظمفىدائفا--كانلَاالقمععمللِالأأنرغمأفيإلاالأشك!؟

عمللِالَا.مسلَوىفىاللَغيرالَاودفَدرح..كذلكلِكنلمفمستواهاالأ!رلَوكَراطلِهَ

هنذلكنفعلولكىالدكتالَوريهَ.بسلوكيلَعلىَلنَلرحلأىجوفرىالثَمع

بلَعريفالمؤلفداموثَدالتظم.منالمخلَلفهَالأتواعبلِنتميزأنيالضرووى

مشفض(،وولاء)كبلَ!،الناجكمالقمع:الكلَابهذادنىمنهاأنواعأربعة

كليهما(،منعالية)مستولِالَاشمولى(،منخفضوولاءع!،)كمعطغلِال!

وولاء،ملخفض)ثَمعوالَروهَ(للمجدالمحبة)الحانيهَالمحسنهَوالدكلَالَوولِهَ

علىلنفترضالاقلَضادلِةءلللَغلِراتتجاوبهافىالنظملَلكَولخلَلفع!(.

لنَلعبيهَمنيرفغالذىالاقتصنادىالنموفنىؤيادهَهناكأوْ:المنالسنبيل

بملاهماالمحلدلِئهَوالذكلَالَورلات،التاعمالممعددكلالَورلِالَماالدكتائؤؤ.

واللنَلموليينوالطغاهَ،القمعمسلوىبلخفيضاللنَدثبيهَفىللزيادهَيئمتجلِبان

سلِاسهَلوضعبأللماسأيضًا--تؤود!ناالحقلِثَهلالكالململلَولِالَأ.للكبزلِادهَ

أهدأمْاأهمأ!أنيديْىكبثلهبة.مادامضدلهأكرهوالفرضهدْاأرْالدَارىلجد)،(ْ

وسياسالَه.النظامعنال!مدلبيةالمطومالاهوالممعىالأوتوقراطىجهاز
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إلىالتحولكَبلولكنهنا؟الثالتَالفصل!فىؤصفلَاكما،النظمهذهلَجاه

هُهِم.بسؤاليلَعلىفلِماالنلائجباخلصارسنلخصالسياسيهالموضوعالا

لدتصاد؟مفيدهالدكتلالوريةهل3:

ماالطلؤال:هذاعنالإجابةمحاولةفىالأبحاتَمنعديداجْوِىَ

لهذاواحدسببهناككانالدكلألَويهَ؟أمالث!يمقرا!ة-لالفلَصادالأفضنل

الأوتوقراطيهالأنظمةبعضوجوددائمَايلَراءىكانبأنهالحثَلِقةهوالاهلَفام

هلالرالنَالنهينيالأفىالديممواطلِالا:عنأدائهافىملفولمحهلَبدوكاتلَااللَى

تحلْأالجنوبلِةكوريا)لنللِلي(بلِنوشلِهوكتتا،وفى)ووسلِا(،وسدالين)ألمانيا(،

فالإجابهَذلكومعا؟الحوهَاال!مببىق"لنَليبىضكْلِهَعهدفىوالصلِنالجنرالالا،حكم.

كلَنِرًا.لنالِنالأولولمحرْاطلِالْمااظلفىالاكلَصاذلِةالنظملأنأساسًا،معقدة

اكَلصادبينلللَملِلِؤاللللليطهَالصلِغأابعضهنكأنلِعلْقدونالذينوهؤلاء

ألمانلِااقلَصادبلِ!يقارلْواأنالدلِمقواطلِإْعليهغواثتصادالدكتاتوريه،

دووراللِيهدوك"و"باباإفرلِثَلِا،؟نجنوبقىالعنصرىالفصلواكلصدادالنازيهَ،

السايقهألسودييلىوالالحاد)لنَملِلي(،بلنوشلِهأو)هالِلَى(،

فىبدايهبنقطهَويز!دناليدو"واضمحًا،واحدلنَليءقهناكدْلكومع

عظيمهمثدرهَالدكلالَووالْالدىأنبذلكوئعئى-ال!ؤالهذاتئاول

فىيرغبوقالذينفالدكتالورالَاسيئهَةأوجيدةبطريقة!يعواءاللتصرف"

الجردمهَ،ضدصارمهإجراب!اتالخاذأو،الحربإعلانأو،الضرائبزلِادة

وهممستلنَلاولِهم،بلِنالسلِاسهَلفذهالمعأوضلِنبعضهععللِهمْاللَغامل

ماغالئا-أخرىناحلِةمن-الثيمقراطيةوالنظم.ذلكيستطتِعونعموفا

الثَيادهَألىْهوذلكفىالرئلِلىوالسببالبقاعلل!".11فىموحلةتكون

لاوكْدلللعلِاسالهِا،تاُلِلِذايكوِنعلذفااللَصوف،فثَط!لللطيعالدلِمقواظلِةَ

بأنفلِهالمحتفقاللىالصنَدكال!فىوحلَىبه.لِالومواأنلِجبلماإجماعيوجد

الحالالَاوفى.عملهيلْبغى(اعما"اتفا!ايوجدلافقدبه؟ْ"القياميجبماشلِئا
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أوبالصواعالَا،مشلولأديمقواطىبلدفىالسلِالمىالنظاميصبحكَدالملَطوفة

غالبا--السالللهَيفضلالظروفهذهمدرالمغاوضة،.وفىالنظروجهالأ

كلتأيلِديلصننَّعواأنأو؟الغموضفىموكفهميججبوا!ىبشيء؟الدَلِامعدم

فىالتثهولِفقدون،ملَهكمينالسكانيصبحأنوالنليجهَما.لملنَلكلهَالجوانب

لأنه؟ألمحلفلإلىملَجههْحلزونيهَحلقهَيكوِّنثديدووهوفذالحللِاسىِ؟أىويكود

للالناماللدباسةعلىالأمر.صعوبهَؤادلأكلمااللَمه،وفقدانذلكحدوثَجملَزه

لَلَصارععندمااحلَمالأأبمنَرتكونالنلَيجةوهذهمساومهَ.أىبصالاغهَ

وضكلْدما،المواكصْللَباعدعلْدمامإ.قضلِةلَجاهسلِاسىيعملللقيامالضغوط

raceالعنصرلِهَالخطوطبينالسكانلِندَسموعندماحالللمه،القضالِالكوق

الساسهَ.قجاهنسبلًاكليلهَالمواطنلِنتالةلَكونوسكدما;ethnicالغرقيهْأو

فىالكلمهَحريهَوجودوغمفإنه؟أخرىبطريقهسبقماولعوض

فكلفا.مفاضله؟لَوجدعامهَ،ؤبصفهَلِلْص!.أحدلافاحلِاتاالديفثَواطلِه،البك

مقثرةمندْلككللاللمليالمحيي،ْاللظام.بواسطهَأكثرئظروجفالَاعرصْ!

الدكلاتوولِة.لإجمْواءالامصدر.-واحدوهذاما،بإجراءالقيامعلىالنظام

لِعنىودْلك؟لسياساتهمالمعاؤضي!قمععلىالمقدرهلديهمفالدكلَالَوولِون

ألىْالدلِمقراطىالحاكمفلِهايلدللَطنعلاظروقمافىالعمليلللتطيعونأتهم

القيادةتفعللمحلِثالألمائلة؟ميمارجمهوولِههوالكلاطلميكىوالمتَل.لِعمل

بملنَلكلهيلَعلقفلِماأوالطزكالَاافىالسياسىالعنفلَجاهشَلِئاالدلِمقراطية

مافَلىءيعملبالقلِابمهلالروعدفقدالكبثِر.الكلللادع!النالجةاليطلهَ

ووعد،ألمانيلكليبوظيفةوعدفقدالقافوني؟غيرالسياسىالعنفبخصوص

من.الجماعَينولكلاالكباو،خطالامنأتفلععهملخلصبىالكىللشَباببطرلِقهَ

.أخرىمرةبألمانلِافخورلِناكمانيصبحوأناللنللِوعية،لهدلِد

!عوالنشاطالعملعلئممَذرةأكلَؤالدكلالورلِونْكانإذاولكن

هذالؤدىأنالطبلِعىمنالإعم!ْ؟هذهْمنسِللَفلِدفمنالدلِمدرأطلِلِن،
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وطرقواللَؤوة)للدخل"توزيَع"-أكبرإعادة(1إلىالميل:نَانا!لواحإلىالسؤال

سنلللبنالطلببنفهمولكىهالديمقراطيةفىعنهاالدكتالْورلهَقىكلمميها(

اللىالأقليةأو-الأغلبيهَلِوكف!الذىماالديمقراطلِهَالبلادفى:الثَانيالللمؤال

هذالَزوالَها؟كلومصادرةالأقللِهَبعضالتقاطمن-البلادإدارهَتلولى

بلِنمنبالَأكيدولكنعنه؟للاجابهَالألنَدلِاءمنعدلِدذكرويمكنكَدلِم،سؤال

للضرائلأالدافعهَالمجموعهَلعد!بعف!التىالمثَاومةهىأهملِهَ،الأكفَرالألنَمياء

هذهمنَلمعلللَعاملطريَاالدكتالَووأتندىالآنالمعاملهَ.هذهمل!ضد

معأكلزفادوونوهم-للقمعمقدولهاعلىالدلودمنقللِلولِوجد،المقاومة

الدكلاتووفمقدرةلذا؟ذلكبعدمسلَمرهلَكؤنالعمللِهبلِنما؟لِفعلونماإخفاء

علىوأللَزوةالدخللْوزلِعلإعادهَأعظماتجافا-ألِضا-لَشملَالقمععلى

النَانلِهلَعلَبربالسلطهَلفوزاللَنىللجماعهَوالفبىائدالدلِمقراطيهَ.النظمعكس

للدكلالَور.إغراءكمصدروضوخاوأكنر

والكفاءهَ؟الاقلَصادىالنمونتائجومااللَوزيع؟إعادهَ.تكونفلمن

ثَللِلأالكلابهذالناولوكْدالتظام.علىلسلِطرمنعلىجؤئئاذلكولِلوكَف

علىاللاريخلِهَالنظمبعضإلىالنظرلِمكنفمثَلاً:المخلالفه،الاحلَمالاتمن

فىالعنصرىالفصلتظامأنكلَيروقولِعلَثَدالعماليه.الاهلَماماتتخدمأنها

اليضاء،العمالةلصالحاللمموداءالعمالةيلللتغلنظامًاكانإفريالياجنبىب

بالىعملت-خاصهَبصفهَالوظائفحجزملر-النظاممؤسسالَاوبعض

الللموفلِيلَىالالَحادفىاللنَليوضكلِهُهوالآخو:والاحتم!الالَجاه.هذافىشك

انسلطهَعلىواستول!الإنلَاج،جهازمنالخاصهَالملكيهألغ!اللَىالسابوَلم،

الذينهؤلاءلمجكافأةالقانونلِةالملكلِةحقولَىالحزلأواستبدل،العمالباسم

إلا؟ذلكيفعلوالمالذلِنأولئكوبمعاقبهأالنطامأهدافأجلمنلِعملونكانوا

أوالتاس،يوندهمالاكلَلنَنافطرلِقهَهناكلَكنلمأسواقوجودبدونأنه

يديرمنهو:المطروحالسوال،ذلكعنوفضلأ.الاقتصاديهالحاجاتماهلِه

ت!نلَهالذىالحلوكانةصُوْدِبىَت؟كَدالم!رألل!حقو!كانلاإذااللنَمركات
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رأسأصحابإدارةمحلْهائلةمركزيهَبيرووَاطلِهبإحل!اللنَللِوعيهالنظم

علىأعلاوةالكفاءهَبعدمأصلأتللللملاوالبلروكَراطيالماوكالض.أوالمل

والمنظماتالعملاطةالفؤسلملاتمنكتنِوملرالاَن-لِوجد-كاقذلك،

الوكَثَمرورفمعألللالللي؟علِببهالكن(؟بطرلِقهَ.ممتازةلَداوالنىالأخرى

اللَىأننلللهمالبلِرولمحراطلِينبينلَحالفاتمحلهولَحلالثَمة،إلىالولاءيلدهور

وللنْلولِهأصددائهم؟وهحاباهجلِوبهم،لَلَضخملكى؟البلِروكَراطيونلِسلخدمها

أفضل،صورلَهمللِجعلواالوظلِفىالمحعلنمأعلىإلىترسلالتىالصعلومات

لكى!فإنهلذاالمؤلسط؟أهدافحسالبعلىلكى"لسلَفلدوا؟أخرىناحلِهَومن

منجنرئِاولطهلرهالَتظلِمهاإعادهَلِحيبفإنهفاعلهَ،البلِر!ثَراطلِالَأبَظل

وفىعللِها،ئِسلجوذعندماالأعم!منلثداَلَأفىيحدتَكماأخوى،إلىفتره

آخر.حزبالللللطةيلَوليغدماالدلِمقواطيهَالحكومالأ

كاتلاالترض،لهذااللنَميوعىالجزبلِملكهاكاناللَىالوحلِثهَوا!ية

علىلِللميطرلكى؟سلَالينباللمتخدامهااشلَكرواللَى،الحزبلَطهئِرهى

الوسلههذهأنالض!حذلكومعالبيروقواطلِه.ولاءلِضمنولكى؟الحزب

عهدفىفمنَلأ،-فلِهااالثينا"عدمفى-عيوبهاولَكفنعلِوب،بهانفسها

اكتمل!(العظمىاللَثافيهَالنَورهَألَتاءافىلونجماولَللمىسكهد)وفىستالين

لطهير!جرىالذينهمباقطهِريثَومونالذلِنكاقعلذما.-ففَط-العمللِهَ

فىعادىغيوليلل!لنَليءوهذاالضحايا.بينمنالجناهَيكونحلَىذلكبعد

خللقهَأىلظهرلمسلللِنوفاةوبعد.القانوندواعدبدونلَعملمجلَمعالَماْ

ذلكعنونتجالعمليهَ،هذهلمحنفيذألمحطلوبهالقسوةَوبنفسالتفة،بنفسلِلمتع

،جورباتشوفألَىخَىوظائفهمفىكبرواالذينالييروكَراطلِلِنمنجيل

)الشفافيهَ(الجلاطمنولعملَأسياللمهخل!منْالنظامتتظلِمإعادهَوحاول

يعدّأنحووباتلنَطوفعلىكانالنهانِة،وفىاللاء(.)إعادهوالبلِرلِسلَرويكا

لذا،؟ذاتهاللثعلِوعىالئظاممعبفابادراللَىالعمللِةضحالِابلِنهننفسه

الملكلِه.حقوقع!اللعويصْعلىقالزةكاتتالشيوعيةأن.منالرغموعلى
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المتجددةالضدرهَتتقصهاكانلَمافإنه؟الطرقببعضالاقتصادبلَدجملِمالخاصهَ

لللوقَوفىالمللِاسي(المناخ)فىالديمقراطيهَالانلخاباتبهاتزودناالتىذالَئا

أخحرى،ويمؤسسالَأالاستحواذبعمللِاتالخاصهَالمؤابِدالَأمنالملا،رأس

قانونًاللتحويلوالقابلة"المفروضةالملكيهلحقولَىصعاحبهأحنرىوبمؤسسالَا

الخاصبهَ(.الأدللوالَى)فى

والتى،ءالبلِروقراطلِينيلِننشأتالتىالدنَعبكالَاأوالتحالفأنكما

لعمليةلطبلِقالأأيضًا--املالك!السوفلِلَي،النظاملَحجرفىأسهم!

بعدحلَىأتهلدرجةأكَولِاءالشؤكالَأمدلِووأصبحوؤللليا،ففىاللَحولما؟

فىلؤخذأنيجبمصالحهمبأنإخلنلا!هناككانالسوفليئي،الالَحادانهلِار

أنهمالنلَلِجهَوكانت.يلطَلللينعهدفىالخصخصةبرنامجلصميمفىالحسبان

11القرنأوكازلِون)اللغايهَمنخفضةبأسعارالمؤسلللالَاتلكعلىالعلتحوذوا

فىهائلهَعطالِابفاعللِةجمعًاْوكلاهما4991(،الإلمحكوثومستلمجلةوففا

المحلَصادإلىاللحولوتوجيهظلْالشيوعية،فىكانمماأكطَزبحزمألِدلِهم

.حقيقىِ)-(.لعمولى

وجههمن5َملِرْيلا،العملعللِهاسيظراللَيالتظمبدلَا،عامةوبصفه

كانتوباللَالىالعما؟؟ألغانوفعإلىلَملِلكانلَالأثهاالأقلَصادلهَ،التظو

النطاممقدرةخفضلَاكما،بأخرىأو1بطريقةالملوأسلاسلَثماواتطاردة

الموجهةالدكتاتورلِةسلكونكيفواضحئألِكنولمالاقتضادي؟النموعلى

لُصبحأنالمتوقعمنكانالتىالمشَكلة،هذهحلعلىثَالرهَمسلقبلأبالعف!

؟أخرىناخلِهَومنتحركًا.أكثرإلملرأسأصبحأنبعدمتزايدةأهملِةذات

هذهمنَللَواجهلاالمالرألل!ملشمصالحلَخدبماللىفالدكلَالَورية

ولللائلْوفرضالعماله،ألَفانفىالتخفلضفإنذلك؟علىعالوهَالمجلعوبة.

رأسجذبع!لَعمل،النظمهذهعلامالَمامنهىاللَىالعمالهَ،انضباط

ماكفيلعمل.ويحوئالخصخصهَ.نرنامج)6991(وفنلثمى!شليفر،بويكو،وصفأ)+(

وصفأ)7-991(كوترلويعطىالمدلِمة.للنخبةالسلطةلتدعيمجيذاوصفَا)1591(

الروسى.لالقتصادالراهنةللحلهَجيدًا
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فىأعلىحقلِقيهأجورإلىلؤدىوباللالى؟العاملإنبَاجيهوؤلِادهَ،المل

كورلِافىأمثالهانَالنههَإلىالحقيقنِهَالأجووئضاعفلاوقد.الطولِلظالمدى

وباركلبوش)دورأ.869دت7591عامببِنماالفترهفىالجئوبلِهَ

كانولكنالسلِاسلِة؟افاحلِهَمنللعمالسلِئاالنظاميكونقدلذلب8791(؟

.(الافتصاديه)الناحلِهْمنلهنمجلِدًا

هىمسلِطوة،دكتالوريهَلهاكاتتمانالنهَ-غالبًا-مصالحمجموعهَ

عادهَأنهاالعسكوله:الحكومالأعنالغوللاوالنثَدىء".العللدكريهَالجماعه11َ

هدْاولِيدو.مدلْيتظامإلىالللللطهَلَسلمةماو-غالئا-صَيرة،مدتهالَكولْىْما

لددببلن:غردبًا

لَكونأنفيجبما،شيءفىجيدهَالعلللكريهَالحكومةكانلَأإذاا-

الممع.فىجيدهَ

للبقاءالدكتالَوريالَما!لللَخدمهاالتىالر!سهالأداةهوهذاكانإذا2-

أنبمعنىنسبلًا-ناجحهْالنظم0لالكلَكونأنلِلَوكعالمرءفإنالسلطهَ؟فى

طويلة.لفدةولَبقىمستدَرهَتكون

دْاثى:اهلَماملهالكونالعسكريهأ!بفكرهَاللغؤهذا.الفؤلفلنَموح.وكد

لئَلىءلوجدولاوموازثتها.مرلباتهالرفعباللعملطهالإمساكالأساسىهدفه

العمل،أجورترفغْالخملفحكومة-الأموهذافىعادىغير

هى)والخصخصهَالمالو:أسعلىالعائدلركعالزألممماليهَوالدكلالَورلِات

الأعضاءْأنهىا!لإضاقلِهَالنقاظإحدى...إلخا.بذلكللثلِاملطيفهطريقه

فوضىتكرهأنهاكمامغلقهَنخبةلِكونواأنإلىلمحصلونالعسكريين

المرورتصاربحونظام،الماللرأسْموالَأغلِريكنلنمالعنصرىالفصلْنظامإن)-(

البيضالرأسماليلِنعلىبالنفععادمم!السود،العص!أجورللقليلشكْبدونعمل

ولكن؟العاملهذابسببليسأساشاالنظامانهاروقد18.الفصلفئناقشناه)كما

بينماالعمللمحوةبلِنلِفضلالذىالمصطتعللفصلابئتفيذموضعالتكبهلِفبسبب

الأجر(.)منخفضىسودوعمالالأجر()عاليىبلِضعمال



لنَعواءيجبدونلالذلكوتبعًا.الأخرىالنللِاسيهَوالقظمالَأالسياللليهَالأحزاب

فىالللافسلةوملِزاتهمخفلهَ.!للِةهىوالل!ى،الأخرىالجماعاتولآء

لَقابلالنىوالمعضللأالسلطهَفىلحقاءالأداهَهذهاسلَخدامإلىولمللون،القمع

مؤلِدلِهممكافأةعمللِةففىعرضها؟السهلمنحينئذالعسكريةالحكومالَأ

سِدهلَخدمونهااللَىالأولنىالأداهَوهوْابقمع،عمللِالانكلفهَوكعإلىيملِلون

الأمرسلِكلفهم،للعسكريينيدفعوهماضاعفواإذافمنَلأ؟-السلطةفىللبثَاء

عنالغربِواللنَيءقبل.منكانلَأ.ماحللببالسلطهَفىبثَائهملتكلفةملَللِن

إضعافإلىلمللمؤلدلهامكافأة!عمللِهفىأنهاهنىالعسكرلة،الدكلالَوريالَأ

الحلعكري!ةالحكومالَاأنعجدألاولذامن.لثَولِتها؟أكتزالحكمعلىمقثرتهم

الزمن.منفترهَبعدهـنلِطسلطهإلىالحكمتسلمماغالئا

بسهولهَ؟سُضَلَاْكَدالعسكريهَالحكومالَالَوأجهاللَىفالمعضللهَوبهذا

أنلِدركون(حكمهممنالرئيس)الهدفمرلبالَهمرفعواأنبعدفهم

للحصانهَم!صهَبضمانالاالحكممنلخرجواأنهىالرلفَعيده،الاسَرانجلهَ

دسلَوريهَوبحمالِهَالثظام؟ارلكبهااللَىأجلْالجرأئممنالكضائلِةالملَابعهَمن

المرلَفعه.وموازنالَهمهرلبالَ!أجلمن

إلىالدكتالَورلِاتلَقلَربفحِصَتْ،اللىالنظمكلبلِنمنفإتهوأخِزا:

فصلحة،جماعةلأىيدلِنلالنَلخصملفىالواحدالقرددورفىألنَلكالهاأنقى

الشكلهذاإلىالدكلابَوريهوصل!وإذاالاقلَصاديهَ.بالمصادحمدفوعويخو

الاقلَصادمقكبيرنجزءعلىبالسيحئرهَاهلَمافاوأكتَرخطؤا،أكلَزلصبح

الحاكمالائائففىالأشخاصعددقلّكلماأنهذلكأسبابوأحدوالمجلَمع.

أندْلكويلَبع.آخوينإلىا!كومةلَكلفهَلتخويلا!الفهذامثَدرةعظم!

عندمالبمقى-شخصيهَالسلطهَفدكالَكونالىدالكهىالدكلَالوولِاتَأخطر

لتحصيلوماهزاذكئِايكوقعندماأو،كارلِزميهَلنَلخصيهَذاالقائديكووْ

الضرووىِ.البأييدلَقدلِمالمطلوبهالائلَالكالَأ
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وهولنَدحبه،علىالدكلَاتورسنلطةلحدودالعامالسؤالإلىهذاويأخذنا

السيطرهَكانالئظممنلكنَيوالمعلنوالهكفالكتالأ.هذاخل!لُلَبِّعلمحدؤال

النظموكانلَما.الهدفهذاحثَقوابأن!منَلأ()النازيونالبعضوْادعىالَامهَ".11

أحدالدكلَالَور؟سلطةمنلِحدالذىفماطموحالها،فىاضغاْسأكلؤالأخرى

القمعجكمللِالَاهنالثَليل"يمكنبينفا،القمعسحلثِالْ!الدهلَخداممنيألَىالحدود

فإنمرلَقعًا؟المحفعاعملاتملَوسطكانوإذاالولاء.زلِادهَ-بالفعل-

ببنإءلِلعلى-فلِمامحسلِهنلائجذالألكونأن.الَصزالدةْلِمكنالقمععمللِات

الخوفألِميلالثَمعمنالعاللِهَالمطللَوياتعندأنههوذلكأسبابأحدالسلطهَ.

لل!امالولاءذوىالمحؤبينحلَىَلأنهالولاء؟محلالحلولإلىوالطاعهَ

لُلمباءأن)خشَيهمللللثَلبشكلالعمكمنملَزايدهَبدرجهَملَخوفلِنصِبحون

وفىْولاء(.عدمدبأنهاالخطأسبلِلْعلىلَؤخذأنوخشية،أعمالهملُفدللير

حتىكبلِرهَ.بدرجهَوالتأييدالمتزالِد،القمعلِقللغدهانقطهَإلىلَصلالطهالِهَ

الدرجهَ.بنْفسالسلطةمنيقللأئه

لِحدلايزالفلاالقمغ؟لعمليالاالثكلَالَوراسلخداملِثلِدهذاأنورغم

أكبو.ولاءبتلراءأكبر.ببساطهَللللطهَعلىالحصوليمكنمادامسلطلَه،من

خاطفهَوبنظرهوالم!،السلطةبلِناللفاعلمنللسلطهالحثيقلِهَالحدودولحلنَعأ

سلطهَعلىالحصول-دائفا-يسبطيغالدكتالَورأننلاسحظالحقلِقههذهعلى

وصْأكتؤ(.ولاءللنلراءْثلدبلحْدمأن)لِمكنأبمنَرموارد.لديهكاثتإذاأكبر

ضموائبفرضخل!سهنمواردإلى.لَلحولأنللسلطهلِمكنْأخوىلناحلِة

احلكار!،امتلِاؤالْأ:مثرلوافحأوالعطايا،جمعأو،بالحربأوجديدهَ،

كللَكونأنولِحتملإدخ...حصصنْأوجمركلِهَ،ولعريفالَأولَراخلِص،

سلبلِة(؟جموالذللِس)ولكنالعؤائدلئتاقح!عرضهالعمليالههدْهمنصحلية

إلىوالمالمال،إلىالنللطهَلَحونلعمللِهَض!كلم!العائدأنالحفلِثةَولكن

لِزودتالَوازنيوجدالنهالِهفىولكنللغالِة؟ملَناكصهوسائلهىسلطهَ،

الوفً.نفسفىوللملطتهالدكلَالورمواردمنلكلبالحد

994



تختصاللَنىوهىإسلَنباطهالِمكنللاهئمإمصَثِرةأخرىنللجه.وهناك

لَوجدماعادةهنا،ذرِستالتبىالنظمفقىوالاقتصاد؟السلطةلالعلاقه.بلِن

دوانلِن-الاقلَصادعلىالدكتالَوولِهَسلطهبلَطبيىقامتاموكزلِهَمؤللطللهَ

لللنَعيوعلِة...الخمسيهالخطهَ-لبينولنَليهالسبعهالتحدشِالأالعنصرنمأ-الفصل

عمللمجفيهَلًفَفمهاامرؤأراداإذاأنهالكلَابلِجادلكل.حالةوفئإلخ.

لطبلِقاهل1هوللِلل!فالسؤال؟هناكالحكومىالتدخلومقدارالاقلَصاد،

الاقنصادى،للنصو)أىألالدلصاد؟امفيدالاقلَصادىالنظامعلىالسلطهَ

للَطبيىَالحدىاللَأنير"ماولكنالحكوهلِة(؟الموازنةَحجمأووْالكفاءه،

المتأخر(ْبالإدواك)وخاضهَبوضوحيتراءىفمنَلأ:االاقلَصاد؟ا0علىاللللطهَ

النصفىالاقلَصادعلىاللللطهلطبيقوهو-المركزىالتخطلِطأن

جمند،عنفوانهفىالأقلعلىولكناكَلصادئا؟كفءغلِركان-اللنَللِوجملِة

)أكثويادهلنَليوعىعلىزلحزلبأاالزلِاًدهفىسلطهَاعملتالحدىِ،الهامانَ!

لاالاقتصاديهَللكفاءهَالمطلىَوالحدوكفامحه.الاقلَصادنمو(خفضتمما

الاعلياد.موضعالنظمبلِنالدوليهَالمنافلللةوضعتاكلماإلامعنىذايكون

للثَوميه،غالبًا--الدكلانورالَأللَرولِجالألملبابأحدإنَّ،الحقيقةوفى

المئاثلللة.لتجئبياللحدلِده!الأولَوثراطيهَالاقلَصاليةوالسياسالَا

عوامل:"بنَالنهةذألهاالللللطةمللعلَوىتواؤنويحديد

للاطلللهلش(ْأوللللدلطهَحبهمدىأو)مذاثهالدكلَاتور!ضِلا!ا-

للئظام.السياسلةالهلِئهَتحددهاكماسلظهَإلىالملتحولك.علىمقدرله2-

المؤسللطا!أعماللَحددهاكماالاقلصادعلىسلطلهآئَار3-

!"هالاَنذكربَالتىالمركزيهَالاقلَصاديه

الدكتانؤرمل!لِلَصرلهأالدكلَالووْكالْىإدْاألِضًالَمَورالعواملوهذه

مثْلِدلوصلِفىئظامالئاع!،!وهوأبقمغلكلالَورأوالطاغيهَ،0أو،الشمولي

اللالي.الفصنلفىالمعروضاللدلؤالشللابجإبهذلك-اللمميالملهَلأغرإض
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لنكلقبلمنلدكلَلالوريهتجاهاتباعهايجبالتىالسياسا!ما4:

الحوبة؟بكلوبرنهلمالنىالدبممراطلِة

كلِركباتولِك،جلينتحللِلمنخادباولَياحجاءالأسئلهَمنالنوعهذا

مطمةلدىالأمرلِكلِهالسفيو؟وضارلَأالسلِاسلِه،العلومفىعالمهَوهى

إلىالدكتالَووالماصَنفلَاوكد،ويجانرونالدإداوهَعهدفىالملَحدةالأمم

يحكمتفكلِرهاطريقةوحلمللا.اتمقليدلِينوافيولَو!راطيلِناللثَلموليين،نؤجم!:

هوالنوعلِنبلِنالرئيلىالاخلالفولذلكفقط؟الممعبعمللِاتالدكتالَورالَما

بالتدخلولَلللحاللنَمموليهَ،الدكثاتورلِهَ:الأولالنوعاقمع.عمللِاتملعللَوىفى

:-النَانيوالنوع.للمواطنينوالاجتماعلِهَالاقتصادلِهالحياةفىالهائلالحكومى

وزنجبِو،فردويككارل:.أمنَلاللملياسةعلماءكيبركبالَريكفقِتتبعماوهو

الفؤلفيلللملِهماأواللقللِذيلِن،الأولَقراطيينتلللميلَهمفىبولِزنسكى

النظمهذهوفى(.المدىصجرةطموحالَهم)بدووَألناعمالمَمعدكلَالَوريالَا

منخفضًا.القمععمليالطَمسلْوىيكون

لمحقط،الضعبعمللِالَاالدكتاتؤراتحِكمكيركبالرلِكنموذجوفى

علىبأنوأؤح!.القمعضكمللِالامستوىهجردهوالنوعلِنبينوالاختالف

بتطويرلَهلَحالتىالأخوىالبلادوبعضالأمولِكيهَالملَحدهالولالِات

الدكلَاثورلِهَ،منالنوعلِ!هذلِنلجاهمرْدوجًا""معياؤاللَبَعأنالدلِممراطيهَ

عقوبالَأوتفرض،الناعمالقمعدكتاتورلِالَماتجاهن!سبئِافلَواخياموقفاْملَخذة

لبتاءأدالَادْهئاك،المؤلفتحيكدى%تهإلاالثنم!ليهَ؟الدكلَمالورلِالَ!على

المؤلف،عملإطارإلى.دوجمدهيمكنعملهاوإطأروالولاء.،القمع:السلطه

بمسلولِالَمانتصفالناعمالفمعدكتاتوويا!أنافلَراضخلبممنببساطه

بمسلَويالماالشموللهَالدكتالوولالاوللصدمْ!،الملَغلرلِنهذينمنمتخفضمة

الطغاة(،،المؤلفسمَّاه)مماأُهْملتلَصتلِفةتوجدهكذاولكنْمن!ا؟عاللِه

وكتنِرالولاء.أومنْالتألِيدبقليلولكنعاليهَ؟قمععمللِاتذالَاأنظمةوهى
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مقالِلِسحسب-تحو!لتاللثَللِديهَبالأوتودواطياتؤصفَلَاْاللَىالنظمهن

قمغاأقلللِلمتلَكونأقإلى-عُذبواأ!للئجنواالذينالناَلدلىأعدادملرالقمع

فرلِودبىيك،أحبّهكمابدثَهَيُقسّملمفلعلملذااللنَلموللِهَ؟الدكلَاتوويةالنظج!عن

لِكونهأنكبالَريكوكلِر،وبريزنسكي

هنمنَلأافترضالدكلالَورله؟لَجاهلَلبعأنلِنبغىاللَياللثلياللمالَأفما

عمللِالَماتخفلضهوالغربلةالدوللسياسالاالوحيدالهدفأنالمنَاليهَالناحلِه

وفوضاللَجارة،واتفاثلِاتالعثؤبالَأ،هىلَرسانالَهافىافالأسلحة".القمع

دكلَالورمعتلاجرأنلِجلأفهلالمساعدالَا.وحؤم،الإنلممانلحقو!محدود

ماركوسهدفأنوبافلَراضالفلييبنإ؟إفاركوسْدردلِناند:ملر،ئاعمكمع

لزوجلهأحذيهَلنَلراءيعنى-ْ"فذلكالملللتطاعبثَدرالاسيلَهلنهوالوحيد

الأجمالىالقومىالناتجكلينفىلملماذااسلَهلاكه؟لِحدداكىفماإلِميلدا.

لذلكاللمملطهَ؟فىالبثاءلِرلِدأفههوالقلِدكانلها؟أحذلِهَلنَطراءغلىللفلبلِن

معرضًايصبحأنلدرجهَكلَيزالِنخفضأقلسلطلَهيسصحأنلِسلَطلِعلافهو

يكوننظامهفىوالولاءألقمعمنكلمدللتوىلذا،.-الحكممنإزاحلَهلخطر

،أمانفىالسلطهَفىأنهواقْلَرض.منصبهفىل!قائهيكفىبمَدوهرلنهخا

921،)وورقلالنظابم!لحساباتووفقامعلِنهَ،ن!قطةعندوالذى A)Aوألِضًا

يؤجدلاعندئذ؟بالأمانالإ!حساسهذاْلهيوفر-3991(،)ولِنبلىحسابالَا

أكلَؤهأحذيةلنَلراءهوْبالمالللليفعلهماكللأنلإ؟معونةتقديملِسلدعىما

عندئثت-عنه-اللَخلىخطرلِواجهأنهافترضإذا،أخرىناحيهَومن

ومنالثَمع.عمليالَاهنلَخفضلنالحالللنكللَافىلذا.النظامثدعمفالمعونهَ

الإنلعمان؟حقو!عنبمال!حظاتمقيدهَالمعونةأنافترض،)إذاأخرىناحلِة

بموورالقمععمللِالَهمنلِخففأنعللِهالمعونةلالقىفىلِسلمرفلكى

للثلعبه؟الرفاهلِةلتحقلِىَالمعونهَلاللملخدامالحافزلديهلِكونعندئذالوكلَا.

الزلادهَإلىسلِلَجهلهالدعمأوفالولاءوفاهلِلَهم؟لحلللنتماإذالأنه

العددنفلل!لنَلراءلِسلطيعزالوماالقمعمنلِخففأنلِمكنهأنهوالنتلِجهَ:
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بنفسئعملاللَجارهَفاتفاثَيات؟قبكمنكانكماالإلمحميلدا(الأحذلِهمن

8ْ.الطولِمهَ

نموبسببإما،ينخفضكَدلنظامالولاءإنأحيانًا:ئملاللَجارةوهع

إلىلَفِلاللَجارةلألىْأو(،الحكومةعنْ)المدلللَقلالخاصالقطاعْكَوهَمواكز

المطالبهَإلىبالناسلؤدىوبذلكالمسلَهدف،البلدفىالثَومىالدخلؤيادهَ

قيود-الجدللمجلطلَمروكما-الحالةلالكفى.الدخلازديادمعأكلَزبحريهَ

الدخلفىالزيادهأنيلاحظلكنضروريهَ؟غِرلَكونْ!دالإنسارْحالوق

وهىالأولَوكَراطلِة،للجكومهَالإيرادالَافىارلَفاعإحداتَإلىلَملِلالدَومى

للنظامالولاءانهارلوحلَىفإنهلذاالسلطهَ؟لزيادهَئَسلخدمكَداللَىالإلِرادات

الإضافيةبالموابىدالولاء،مناالخسائرهذهلِعوضأنالنظامسِمعلَطيع

الؤيادهَإلىتملِلالمحرلِةفىالرشكلهأنرغمثانئا:لَصرفه،لَحلَاالموجودهَ

)لوندرلِحانجذا،صغزِايكونللزلِادهَالمقثرالحجم0فإن؟الدخلاولفاعهع

كنتلِجةالموازنهَ،والرادالَاالطامسلطهَهبط!إذاوأخيؤا1(.699،بول-

للمعؤنةللععلِهفىالدكلمَالَورأنلضعمقاللَطورهذافإنالمعونهَ؟أوللتجارهَ

يلَناقضبماملَعمذايعملأئهأ!،.مدركنجكلِرلِكولْىأنإماْاللَجارهَاتفاثَيهَأو

مح!ملأهيبدولالنَصيءوهوالذالَلِهَ،اهلَمامالَهمع.

بأنهالُعوَّفواللَىالطغلانيه،اأوالشمولل!هَ،النظمإلىلننظروالاَن

هعهااللَجارهَلَجبفهل.بالسلطةولكن؟بالاستهلنللِلل!حكامهالِهتمنظم

التجارةاتفاكيالَاأوللمعونالَانلَيجهَأنهافترضناإذا،أخرىمرهَمعونلَها؟أو

لنللطهيُراكِملكىالفوصهَالخاكميعبمالئموهدْاالافتصادىِ.الئموبلجلسْ

اللَىالطعرلِثهَبنفلىلصلرففهؤلِجنيه؟ماكلهىالسلطةكانتاولماأكتز،

فإنالنظملهذهبالنسبةلذاأكبو؟لَزوهَلئكوينغنىأعل!رجلينلَهزها

فقط؟ضائعهَليستالإلسانلحقؤلَىكيودبدونالخارهَاتفاقلِاتأوالمعونهَ

لِلَحسنعندمالردادالثَمععمللِالألأن.عكسيه؟!لِجهذالَاأيضئاولكن
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زادتفكلماولدللَاللِن:هلالرعهكمنكلطظلفىحدتماهوذلكالاقلَصاد.

لِكونالذدنالسكانعناصرْهنكلللحجنمأكلزالفرصهذهانثَهزوالندعبلِتهم

أدنىالصينفىالهائلالنموعن!تجلمالطريقهَوبنفسمؤكد.غلِرولاؤهم

القمع.عمليالَمامدمدلَوىفىالاسلَرخاءمنلوجة

المعونهْأمواللأن؟النظملهذهمعونهَتعطىأتنا.لنواضخالِبدوكَد

هرةولكنثمعهم؟ذلكفى-بمااللنلعبعلىأكثوسلطهَلَراكمعلىلمعلُنفق

أكنولَصبحواللَنى،الإ!دلانحقووَلمصبىبمَلِودالمعونالَأارتبطتماإذاأخرى

تحسنفإذا؟الصحيحاتجاههافىاللللياللعهَلالكفستعمك،الوفبمرورصرامة

لخفلِفللحكامولِمكناللَدعلِم،فللليؤلِدالجارةأوللمعونهنتيجةالاقتصاد

وكَلِود.ثبلمنكانكماالسلطةمللدلَبىىنفسلدلِهموللليظل،القمععمللِالتا

لخفلِضإلىلِؤدىذلككانإذا،للغايةضووريهَالإنسانحقوقمظهَ

دويةالتظمهذههنكلَيرَافإن؟وبالطبعزيادلَها.إلىوليلل!ْالقمععمليالَماْ

ثَدالحالالاللكوفىالطريقهَ.بهذهمعهماللَعاملالصعبمنْأنَهلدرجهجدًا،

تمافا؟المعونالْماعكلل!ليس!العقوبالْأولكن،العقوباتسلِاشهبالَباعلِوصى

ظلوفىالدكلالَور.لِثَاومهاوقدللتحرر،فرصةأىالنظاملَعبملافهى

اللَأييدهباعد،بَلنَلكلتحفزوقدالثَمع،ْعمليالاللنَعلَدقدالظروفبعض

الغريي.اقفوذْصْالنظاملغزل!وكد،نظامهولَثوىللدكلَالَورالوطئى

منالأعمالرجاللأنالقربلِة؟الأبمبلِنللطدلهيأسهَلَنملللِفااستخدامهاويتطلب

،العقوباتألَاجتها.التىالفرصلَلكلانتهازاللَحوكيرلِدو!الأبخْرىالدول

المشَكالت.هذههل!لَصاحبهالاوالمعونهَاللجإوةواتفاقيالَا

--للسلِاسالَااموحدامعيار-جدًاهبلعمطدليلالمؤلفلدىيوجدلذا

القمععملياتبلخفيضلَهلماللىالأجئبيهالحكوماتَللبعهاأنلجباللَى

ومنالغربيهَ.للللنياسهالزاويةحجرالإنسانحثَوقمراكبهَلَجعلأنوهو

بشرطمفيدةتألَيراتنظاملأىالمعونهَأواللَجارةالَفاثالَاتتتجأقالمتو!ع

أكدنَرلصعبحواللَىالإنلدبان،لحقوق،2الأجلطولِلهمراقبهقلِوددصداحبهاأن

أمبدقهصُنِّفلَالمحدالنظمهذهكانلَاإذاالمهحبممن؟.وللِسالوث!بمزووصلرامهَ
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حمَويَأمعايلِووبدوناللنَيء.تفلل!دائغاهىالسيال!طةلأنسيالمدية؟لأهدافلا

لَكونوغالئافعلهغلرلكونالتجارهَْددالَفاقلِالَماْأوالمعونابَفإن؟الإفلدلان

عكللللِة.

تعاملكيفلِهعلبىتؤلزاللَىالأخرىج0البسيظةالنلَائجبجصْوهناك

أنلِثَلَوحالتحللِلأنبالذكروجديرالدكلَالورية،النظممعالدلِمثَراطلِهَالدول

فإذا-مُصلِحهلثطموليةدكلَاتوريهَفىأبدًالَلَقَأنلِجبلاالثلِمقراطلِةالنظم

عمللِاتنقصانوللِلل!زلِادهَهوالدكلَالَورلدىالحافزفإنالاقثَصاد؟لْحسن

إذامالمعرفةفالطريقهَعطوفا؟لِبد!بدكتالَورأبذافِيهنوأأنيجبولا.القمع

كانتفإذا؟النظامفىالقمععمللِالَأمستولِاتفحصهىعطوفًا،حقاكان

م!مويمَدملنَطائع.ْئتكروهوناعخكمعملنكر.كدكلَالَورطاغيهَفإنهمرلَفعة

كانواوإذالئمعبه.11الأب11بأنهيلَظاهبروبجضهم،للنَلعويهمهدالِاالثكلَاتوؤالا

الحكم!فىظويلألِسلَمروافلن؟محدللنلِنحفا

؟لمسئول5:من

مظهرأىعنلؤلِدالموضوعهذاع!كلبقدكتئِراْألْىالمحلمله!

التلدَين؟أوبالأوامولَعملالدكلَاتوويالَأأنالعامةوالفكرهللدكلَالَورية.آخو

الصعبفمنالنطام،يرلَكبهاالتىالجوائمشناعهَالمهممنليدىلذلك

يرلَكبونهاالذىفالتاسعنها،جثأئئِاأوهعنوئامسئولشخصيأىالإحساس

فقط!.لالضامر.منفذونهم

اللحليلهوالأمولهذااسلَدْرْارْاالكالثلليكي،.والأكلَزالثحللِلكانوربما

ألِخمانمحاكمهعنكَتابها.اللئلهلِرفىأرندلَأ()حناثذمتهالذى

عن1(...وممْهومها،)1769(القث!س.فىأيخمان11النازلِة،والبيروقراطلِة

ابتذال11وأنهاأحد"،لا"حكمْأنهالنَطائغا:.شكلأ-الَخذالذىالبلِروقواطيه

ولْثصالبيوودواطيه.عن/شائعةنظولِهعلىمبنيهلمودئاوجمدعها11الدنَدلِطان

السلطالَامنالأوامولَصدرالكبيرهَالمنظمالَافىأنهعلىالنظويةهذه
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فىأدنىمللللَويالَأعندللتابعينالأوامرمنلنمللمملهخلسمنوتتفَّذالعليا،

فمنهائلهَ؟النظاملِرلكبهاالدىالجرائمكانلَالوالسلِا!هذاوفىالمنظمهَ،

ذوىمنفأولئكشخص؟لكلالمجرائمعنالأفرادمسئوللِهَنحددأنالصعب

مخدحتىلَكلَبمانالؤا)وهىالأو)مرهذهملرإعطاءينكرونالقمهَوظائف

الأوامرلِلبعون.كانواألهملِقولونالدِنلِا.الوظائففىالذلِنوهؤلاءصدوؤها!

فقط.

عنالصللئولمنالحلِن.ذلكمنذملَكورهَبصفهَاللعلؤالنفسألَثووكَد

والبوليساللنَموكيهَ،ألمانلِافىلأح!،13السوىالبوللِساولكبهاالتىالأعم!

السوفيلِتىالالَحاد!جمهورلِالَأاللنَلودلِهَاُوروبافيمكانكلفىالسرى

أوالأرجنتلِنفى!الاخلَفاء"حالالَاأجلامنإعدامهينيغىالذىمنالسابىَ؟

المحررهْلالذغلبلِةالحكومةعلىلِنبحْىهلشلِلىِ؟فىالقدر.عمليالأأجلمن

نظامظلفىالحكومهَعتفماعنالجناهَلَحاكمأنإفربدلِاجنوبفىالجديدهَ

.ْتصرف!فقط"أناالدفاعيكونهل،كذلكالأمركانإذا؟العنصريالفصل

:أيخمانلحالهَهطابىالأموالخالاتهذهكلوفنى11،لللَ!هَمحلاللاى)مووففا

المحىالإنسانيةضدالجوائمعنمللدئولأئِعلبرَأنينبغىلذىالنظامفىمن

الدكلَاتوريهَ؟اظلفىاولَكبت

لِلللئتدالذىوالدفايم-ابثكلَالَووىللحكل!ْالمفهومهذافىالغرلِباق

لمحعلومالأ-وفماأحديجلبفلمذلك؟علىضئيلدليللِوجدأنههو-عليه

لللَعرضكنتلِجح!البشوىانوعىفىلَغييرلأى.علمىدللِلأى-المؤلف

بالللملوكالمؤلفاهلَماموبقدبى.كرننصفمنلأكتزالشيوعيهَللدعالِه

ينبغعىإذبسلِط؟المَيا؟ةنموذجلتعؤلِؤالمطلوبالمهمالدللِلفإن؟الإجواهي

الجرائمارلَكابفىالمشاركةرفضواالذلِنهؤلاءأنعلىدليلأنرىأن

لثمدلِد؟لعقابخاضعي!أ!لمعهمكانواالجماعيه(ْالإعداماتإمل!الإنسانلِةضد

ذلبن.مل!دليلأىإطالفالُقَدحَّقلم
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هذهمنَلالملنباوكهَْفىفىإلرعْبهَعنبسيطبدلللَوضبحيوجك

هذاولِطملَند.اللالقينأوالقلِادهَبنماذجلهدخللاالذىالنموذجوهو،ْالأنشطة

مبدألِن:علىاللَوضلِخ

.الناسمنغلِرهمملربالرلنَلديلمتعوقالبلِروقراطيونأ-ْ

أساسعلىولكنالأوامر؟أساسضكلىتجوىلاالبلِروثَراطلِات2-

.ْوالمنافسهَالولاء

المكافآلَاوبحضوترلمحيالَأ،أعلىمرلَباتعلىالحصولومنْأجل

رياديلِنيكؤنوابطف!بعضئا،بعضهمهعاللوولمحراطِونسِنافلىالأخرى

فإقالدكلَالَوريالَا؟وفى.وؤسائهمأهدافلَعززبألنَللِاءللفيامطرفاويجدون

علىبلالبلِووكَواطثِه؟ألمنافسهَلَمحولاالسطِاسىالحزبمنافسهَمحو

لخصوقدللمنافئطَ.الأخوى)السياسيهَ!الطرثَأبغلقلعؤزهاثَدالنقيض

للصفانكانااللللوطللَىوالنظامالنازىالنظامبأنالدلائلبعض!المؤلف

.النظامفيهايلحكمكاناللَىالعطاياأجلمنالنظامداخلكبيرهَبمنافسهَ

الدكتالَورلِة.آلةفىفهِئممكوّنهىاليروقراطيهَفالمنافسة

كاننَمَّومِنْعنه،كتنِرًانعرففإنتاألِخمان؟محاكمهَلنَلهوةولبل!بب

منَالألَعلَبرحالهعنالنمطلِةاللَاريخلِهالمصادرمندليلإنتاجالطلهلمن

!أرجلألِخمالىْكانألآخرلِنامنوكغلِرهالنظرلِة.50هذلدعمللسلطولِهَ

أكتزالأوامويلبعيعدلغفهوللغالِة؟تنافللملِهَبلِئةفىيعملنلثللِظبيرودراطى

والنتلِجهَ،لزوة.لِكوّنلكى؟الأعملرجلعلى11السوهـلمقواعدتمليه11مما

هذانتجوكان،أعمالهمعنمسئوللِناعلَبارهملِجبأمنالهمنوالآخرونأنه

علىفيهايُلللَلطَرتنافللللِةبيئهَفىتعملاالملَىالبلنَلولِهَالرلنَمادةلمحوهَهوابسلوك

ابتذالعنالمفهومهذالِكونووبمسالدللِاسلِة.بدكتالَوويةالنجاحهكافآلَامعكل

لِخلالفولكتهأرندلَه؟قاللَهعَمَّاوعئا(ْأكلؤنَمَّ)ومِنْدنلِولِةأكنَراللثعيطان

للدلائل.وففَايسلِرأنهفىعنه
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أسوألَخرجالنازىالنظامملرالنظمأنعلىالمؤلفلِؤكدالختاموفى

عالئِا،إنسائالِكونأنالممكنمنكانأيخمانإن:والقول،الناسفىشيء

كانأنهأوآح!ر،دنَعخص.أىمدرالشيءنفسأنهلِعنىلاوذلكورشلِذا؟

فىلصلذالَلةاخلَيارشكمللِهفهناكلطيفا.شخصئاخاصةبصفهَ

رالثلدولىْ،بأن!المبدأولكنالثمه؟إلىالأسوأفلِهاْنِصعدواللَىالدكثالَوولِات،

أعمالهم.عنمدللئولونأنهمألصئالعنى

المستقبلعنمختصرةتوقعات6:

ألنَعارفلِمايعيلقالعالمكان7991(،بذالِهَ)فىالكلابهذأكُبعتدما

وكانالديمقراطلِهَ،انللنَلاو"موجةأنهعلى)1991(هانئتجلَونصامويلإليه

فىالعنصرىافصلوانتهاء،السابىَ.الطلوفييتىجإ-الاتحادفىالثملِوعيةلععموط

أمرلِكافى-لثرلِئامكانكلفىالدكلَالَوريهَوانهيارإفرلِقيأ،جلْوب

اُنيعلَقدواالناسبعضجعلكما،يأملونكنَلِري!جعلالذىهوالجنوبلِهَ،

فىوستلْتصوفازْلا!دالديمقراطِهَ.ؤأن،الماضيمنلنَعيئاكانلَماالدكلالوريهَ

.مكانكل

التتبؤات،-هذهالكلَابْتؤيدهدْافىْوالنقالنَنالتحليلمظاهروبعصْ

إمحايتعلقالمسلَمبلأنأظهرتواللى-والأربعينلِالأالنَلالينيالَأففخاوفْ

إدمالأسلبلِةأوللمراكبهوجهاؤهBiءBrotherالمجر.الأبخبانتصار

لاأنهاكبيزهَ،بدرجةلَبت.كد-لُلَمَّنللنلعبالمخدوالأولعاطىالكيماويالا

تفضلأنهاالضحددالالَصالات،قكنولو!جلِالَقدمفىالطفرةلأنلها؟أساس

النمواللعلَمرارأنالعالمكلسادوكدالسياللللِهةالللللِادهَمنأكلَزالفردحويهْ

اللَرأبطهولدلِئاالقاظعالدللِلْلأنالدلِمقواطية؟يحإبىالعالمىالاقلَصادى

السبِاللليه.والحويةالفردىالدخلبلِنالقوىالإلِجابى
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أننطللَطلِغلاأنقاورثح!تفاؤلاً،.أكلأسبابلوجدنفطلهالودوفى

فاالمحاضر.علىنظوهَنلقىأنندللدطيعالأقلعلىفإنناالصمدلَقبل؟نبرف

القادمهَاكقيهَأنبما،العالم.فىْللعائدهَمازال!اللىالدكلَالَوولمحالْاأنواع

Freedomالحويهبيلَأرئيلسكاراتنلِللمكىأدرلِأنيلخصئ!لَرلا؟ House،

هذاعنالرئيسلِةالنلَائجأ()59!لعامالسنوى"الحريةمدمدحومطندلىْ

ولِقول:.السؤال

الملَحررة.غيرالدولبلِنواضحنموذجظهرالأخيرهَالسنواتفى

منهاه/0(."9من)أكنَردولة94فإنملَحررة،غلِردولة54بينومن

اللَاللِة:ا!واصمنأكلَؤأوواحدةفىلَشارك

الإسلامضغوطلِواجهونوغالئا،المدمعلملِنمندميكانهاغالبيها-

الأصولىِ.

لجماعةالللللطهَفيهالكونلاالعوكَيةمتعددهَمجلَمعساتوجود2-

العالم.دلمكاندكئىمنأكلَزلَمدكطأمموهبِىمددديطوه،عركَيه

انتقللِهَمرحفهَفىمجلَمعالَاأوجدلِدهَ،لنللِوعليةمجلمعاتهناك3-

هذهمنثلاطهَأوْانَنانالمتحروةغيرللبلادوغاللًاءيكونالشلِوعنِه،بعدفيما

7(.ص،51991الخواص

هدْافىقدمهاالتىالدكلاتوريةصؤارمعالتحليلمنالئمطهذاوبصْم

التللِهَ:اللَوقعاتلبينتالكلَاب

العالم،أوجأءثْىالبلادف!كلنبرفىالعبىكىالصراعاللعتمرارأ-

الفرصهولللللوك،ابيكلمحالكفىضعلِفمابلنَلكلسلعملالديمقراطلِةأقلى

لنَملِوغاوأكتزهاألنَلكالهاأكَدمفىللدكنَالوريهوربما،الطاغيةظ!ولإمكان

المعاصوالعاليمفىالطغلِاناللللْمراوأل!.ألِفئالِ!نوكماالبدنعريهَ.لارلِخفى

فىالصينكْنىالافثَصادىالنموتوقعاتَبت!لكلَشهدكمااكلَصاديهَ،ألس!على
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الطغلِانلِحملْالدكلالَورلِهأشكلكلبلِنومنالحرهَ".اللنعولىنللِوعيهعهد

الاقتصادية.آبلَهبسببجنلِذااكَلَصادالِحوزباقكبلِرهَوعوذا

البكفىعدافيماحولنا،صائفا-لللدِحوم.الناعمالقمعدكلَالور2-

أنكماوالللخةجذورذالَاالدلِفقراطيهَتكونحيتَسلِاسيًا؟جدًاالمتقدمهَ

غرضهالكونالأجلكَصدرهَلفلَرهللسلطهَالعسكرلِهَالسلطاتلَولىاحلَمال

هعلادهطبلِعىخطرببساطهَهو-ال!لدنهبهو

r-الأبد.إلىكائلَاكمامراوغهَالتاعمالقمعْدكلَالَوولِهللللكون

دكتاتوريهولكنالشموليهَ؟النَالثنِنيالَادكتاتوريهَووذَذهبتكَد-!!

ملَطابقلَانوالالَثتاوكبلِرهَ.بدرجةالحياهَقلِدعلىفيالتلاالتسعلِنلِاتأسلوب

المملازالتحللِلبقراءهَمنَلأ،بأنفسهمذلكمناللَحقىَالقواءويسلطلِعشكلئِا،

عهدفىوهيكله،العراقيالبعنثَحزبدعالِةعن)9891((الخللِل)لسمبِر

فىحُلِّلَ!اللَىلَلكمعللطابىالحزبعليفالِحلِاالتىفالمبادئ.حسلِنصدام

فىلنَلمولىنَهدلِدأكبركانربماولكنالسوفلِيلَي؟ؤالنظامالنازيهَعنالكلَاب

الدكتالَوريلِ!بلدهلِطرةممتنلأ'theocracyالدينىالحكمهو.القرلِبالمسلَقلل

كاراتتيلبعكي.لاحظهوالذىللللملعلِنيالَأالأولَمراطىالعالمفىالاسالميين

يكلالدكتالَورلِهأنفىإلسببافإن؟العامالمسلَوىعلئوأخلِرًا

هو-القادمهالألفلِهفىانلَعالنَعهاواحلَمك-بقائهاتولمحعيمكنألنَمكالها،

وجافبلِلَها.رونثَها.ببلللاطه

ماكلا.لكنعانالصسلعارألاسم)!(
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انرياضىالملكق
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عشرالكادكلاللبابال!باصأالملعق

الجزءأ:

لَكونعندماالأحزالابوامجلَوازنالملحقَمنالجزءهذايصف

إ،النصهذاهن1121وأ1,1الشكلفى)كماالجانبوحلِدهَالمَضايا

فىتوصفأكماالتقاعسحدخممبحزبلكلسهالمحالئهمهَاللثلروطتلثمتىَوهى

الأشَك!.!لك

لَؤازنلنَدروطيحققاأنلِجببرناهخنهناكأنلملنفلَوضوللألمحملتمرار

Nashأbriumثاش equil:ًلِعظمالذىاللبرنامجحزبكللخلاربأن)منَلا

فإنوهكذاالاعتبار(،فىالآخرالحؤبهوقعأخذومعالملَوكعهَ،منقعلَه

منقعلَه.لِعظمولالحزب

6.1(...kp (A("هـ،)مأك="-كهـ(أ"-حول)14(1-".)-كهـ(أعا-ح")كا*"*

برنامجه؟منولالحزبمنفعةلِعطىالأيمنالجانبفىالأولالحدحلِتَ

الحزلأمنفعهلِعطىآلثانىوالخد!ا،ْهوف!لك)وأحلَمالالانخابالَأفىفازإذا

الثلتَالحدفإنوأخلِرًا:4(،ت!اخمل)فعالانلَخابالَأفىطألمحؤبفاؤإذاول

بنفللط.الحكمفىببقائهولللحؤبالملَوقعهال!لِمهيعطى

برناهـجأخذمعالملَوقعه0َمنفعلَهيعظمالذىالبرنامجلخل!ارطالححزب

الاعلَيار:فىولالحزبْ

صألكا."*()ع!*،أ(،--إ)9--مؤ*(ج)صaL]+ول*(أ"-4)م!حزأ)ء-أ(أ+.

1)إليطللِناؤلددم 99Aa)معالبراهـجلوازنالَافيهالِوجداللىالشر!ط

صأ<"؟ص!05"ح
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اللَىاللَوازنالَمابراهـجفسنالصظكضلِه،لُنًارعنث!ماأنهافلَرضإذا

عدملوجه-ألِضًا-لهاالأحزابفإن.؟حعالأبةوعلىاللثَ!لرط.ذلكلجقىَ

بلَركوفلك؟bindinءملزبمكوعبالناخونلِفلللرهاأدطيمكنمامسألهَإنَارهَ

منأىلِلَخذلموإذاانتخبوا.لَمماإذالَجيرولكادون5الراهنهَالحلهَ

ضمنًالِعد)فكلاهمابينهما،اللَملِيؤيمكنفلنا!مية؟لالكمنموكفاالخزبلِن

لِفوؤأناحلَمالفإنالحاله؟لالكوفى3(الراهنهالحالهاللعثمرأرببساطة

ح.3لهايلَمولالحزلا

بلِنالفر!لميكونأنلابدْالدضيهَلالكإثارهَمنولالحزبيكسبولكى

المقضلِهَفيهاتكونلاواللَىالقادمهَ،الانلَخاباتدخولفىالمتوقعهَمنفعثَه

وهكذاالمَضلِهَ،إدراجمعالائلخابالَادحْوكه!الملَوكعهوهتدْهله،مدرجه

هو:ولء،القضلِهَدالكوضعمن!لإللحزبالكسبفإن

!"=ع.-"أ"كهـ(-"ءكاا+ثمثهـ(صأ-حول41)-(مأكأ-"ح)4-3."ط+(3-"ص!أء...ول(30)

الأخلِرين،الاتتينالحدلِنمنكلعداما،A(.)3منالأيمنوالجانل!

الصَوكعهَالضفعهَمنَلأى-)3(المعانلهَملرلطريقهَبنفلم!يدْسرْأنلِمكنْ

وهما:الأخيرانوالحدانالانلخابالَأ.فىأدرجلحَماكَدالمسئةكانلَاإذا!ل!لفحزب

3"-+طكه(!)"ء-

الملمعأله.لَدرجلمإذا"ولللحزبهئفخهَعكلىالللمليلِةيبلِئانءالمتفعه

:طللحزلامغْالبههَمعادلهكتابةويمكن

gr-مأ(طأ)9---مأثمو(كا!مأح+أ!)سأء-"3(

/-"كهـ(-5)ياa-؟1-رلم)30+3(-)صأحa)4.ول(...5
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سواءالأمرلدلِهلِخلالفولاولالحؤبلِهلملافلهااللىوالشروط

%و0-"!،ببساطهَهىتدرجلمأمالقضيةأدرجت

(*صأ-ولس!)4-3(-!)"8-"(-50)ك!

(5..--------------------------------------------"--ب!)5.ول

!X-4)"ح-عكأ( - CR) a.)

لَكبَأنيمكعن0-طءأنالشَرطفإنصأللحزلابالنطمبهَوملكله،

يلى:.كما

-ول*(صأس!5:3(-14كأ)39-ه(-4)صأ

-أP"-----------------------)6ءول(.-.------------------------ب

ك!(ول-!صأحكا-كهـ(مأ-)صأس!4

كماحؤلبا،اللَثَاعسالبمنط!هَبدايهلحددإنالمعادللَانْوهائثان

أبئ:المبسطالافتواضلَحلَاا(.-)11الشكلفىصورلَأ

519-"(0-ط

ول24هىالمضلِهَإنَاوهَجمثمالحزبانفلِهايفضلالتىوالمساحة

؟9علىلَعتمدأثهـلاالللعلِاللمالَاأنْاللَحللِلهذافىولِلاحظااهـاالشَكلفى

اللَدأعلل!لفضلجلِت9؟أكهـوالمحلملهالميمكلببساطهَلِعوضاللنَلكلإنبل

فإنوببلمداطة؟منفصللِن،لِلغيراأنلِمكنالملَغلِرينأنبافلْراض،العملعلى

ارتفاغاأكتؤ9سلَصيركلِف3،0.راهنهَحالهَلأى:الللعؤالعَنْتجيب2+4

أفضلكهـ(ثهـ=يقلَرح)بوناهجبإجراءالمَيامثبلاللِطلار(لحؤب-ا)"لتكون

مدىلظهزdولzفإنه؟معطاه:قيمهولأى،ذلكوغلِر؟.الراهنةالحالةغن

لِرحبأنثبلعللِةتكود!أنلِجبأ*،-3بينالمللمافةواتلمماعضخامهَ

الواهنه.بالحالهَالبدَاءمنبدلاًْسنِاسهَيإعالنالحزب

بأنالفرضلَخفيفمانلَائجباخلَصارولنلاحظ

5-!أ=كا،0-ط)كر
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إضافيحافؤلديهبوضوحيكونقدولوالخزبكا!ء0كانإذا

فإنوهكذا،القضيةلالكلإثارهَ.الانتخابالَما(فىللحزبنصرتحقيقمن)أكتز

يكونكدكأالحزبفإنحال؟أىوعلى..أسفلإلىيجفحأنيمكناليدالةحد

لِحبنحكدعيضًاْ-بدايتهحدفإوو!ذاالقضيهَ،لالكلإثاوةقحفزًا"أقل"

ولكنغامضا.DNZججمكالىأدنرلكونالحالةهذهفىوعمومًاللاطدلفل.

وبمعئىتختفى.قدDNZأنالواض!حمن!-كايكوقعندماالخد،فى

ءارتفاعأوءالسلطةفىالبقاءنتثجةالكافى"بالقدرالجنائِمحجمارلفاعإنآخر،

للنوهاقدالقضيهأنفىسيتسيلبماقضيةإثاوهَمنعليهيُحْصلالذىاللنلعبيهَ

االآخر.أوالحؤلا

كما،للتوافقالحزبينمنكنللدىالنسبيةبالرغبةث!"2ملللاحهْوتلألَز

بسرعة.لَدلالمتفعهأنرلللميًا،الأعلىالملم-وتعنى!.يالعلاملأمقاسهو

الجزلباموقععنبعذاأكترالانلخابىالبرنامجأصبحماإذأأكبر

كالتاَلي:)5.ول(المعادلةكتابهوتعاد.الأيديولوجي

3(C+(ء-9ك!)"َ،005كاأ.7) a-(ثه-)ءث!!--9كهـ(ع-ح!عكا-ئمأ-9)كهـ(ا-

كاللَالى:A(.6)المعادلةكلابهوتعاد

(8.)a...59كلا(-)p+3(-اح!كا--(أ-فى)أكهـ(-أء!كا-9(ثموع-!أشاكا-

ئجدفإتناء،فىللزيادهلنتيجهَثتغيولمالانثخابيهَالبراهـجأقوبافثواض

الجافبضكننسبيًااليمينالجانبفىمعادلةكلمنلثلل!فىؤيادةأىأن

إليوبالتسبهَالقضلة،لالكيوفعالفراهنلأمنالخسارةتزيدإنهاأى-الأيسر

انراهن.الوضععلىالحفاظ

لَتغيرلانفلععهاPlatformsالانتحابيةاللرامجأنأيضًانتوقعفقدوعمومًا

غي!صرجانبلكلس!ل!!إه!4تحبلسلذاأوثبلورًاأكلؤللَصبحكا!فىلزلادةكنلثجنة

موكزهعنبعيدًاحركةأىفىالمنفعةفىلذخفاضًاناللَوفيقراغب
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فىأكبرزيادةإ!حداتَفىسلئاالملزالِدالتبلورهذألِكونوكدالألِثلولوجى.

المحكمل!نلأجدياللثَمكولثين)المؤلف2القصلفىمبينفوكما2*!،مساحة

الأخيرهَ(.النقطةلهذه

الجزء2:

كاتتإذاأئهيصورالملحقهدْا

--8(،2)ترببعيةالتفصيالتا-

وا)0=؟،ذاتهجددى.للفوزقيمةهنكليست2-

XR)متمالكةالسلِالعدة-3 = XL - CL-)ولح

82 R*م--صأكهـ
--------------ب---تلللاوىDNZمنولمساحهفإن

3-ول!(أعأء

على:ئحصل!الثض!،فى)6(وْ)5(وم!

4=1)،1تولء)2كأا.ياطأ-"ح)2!تبر!ما-ءء،2)-3!أ-ءح12،

*ءث!(ول-حعول)2-في*أ-حول2)أم!3-ء!2)-"*ا-ءئهأ2
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:!فنأ)ل!بالتماو

!ى(-ع"ح)2-!عؤرزص!صهح)2!+4!أتءغ)2-أ!كل-ء!كأ

ول8أ!.جه!أكلهأ"ءب2-صأ*ا-12"ح!َول!ي-2)ءح+فى(-طء12،

*ء.كى!"-غمول)2-كى!ء-غولأ

=5أَ"*(-ح"16-(م!صأ-معول3)-"ثهـ("-ممعهءإ.)عأ-معول)2
3

-*اكا-ير"*أ)ول-!ربم21+!(.ول-ح"3)3(كىما--معصا.أ13

-5!3أ2اولج!َولا1-مياط-عمول0113

*كأ(-ءكأكأا!سأ-حبمأ2+ترو(ول-مع"2)11

ه.ول*(2)ولس!8-ول*لام-2)ولء:حيتَ

3كهـ-ع-*(-)!2*(+ع+)!!لَكونبْما
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إذن

ول-\ه*31"-*أصأ

أشاول-.ح!21+كأاء-ح"21ف!حزا"-معول!ؤ!ء-ح!ا1

ء!زلم-عركهـ-ءكىلملم-لمءمج2-ءعر!-?!لم7.

5*إأ!-ء"12+!ث!(،-ء"12

-2كلأول-مع")*اصه.-.ء"أ*إ"-*ع!)

-ةكأ"!ول-"ءا-كأاط.حَول2!"كأأ-كصصة)

*اهث!-ءبرر.)ه

ثهـ-لذلك:الأ-*(ألا+ثر(=نم-2حيث

بالتمةنل

ه=ول*!+يرء-زح!ولص(1-يوبهأ!

برز(1ول-ءولأ+يؤ(سا-ح!"!ثووأ)-ءكأأ

=ا1عء-ركمأ+)(م!ع!?""*(ا-*عأ)

=.!ح!ء-ء"كأأ)ول-كأعرأ

ولذلك.

أ"3،ولمم!(12ءيز-

صاء(3-ولء9"قيءئؤ-).**أ.ب*طلم-3"ءإ-آطحء
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الجؤء3:

غيرلَواؤنبرامبئمنالحزبينلَوازناختلِاراتيصفالجزءهذا

هلَقاوبهَ

um platformsأْأ+؟أNo convergent equ

كماالأبعاذ،تتائلِهَاللعيالدلهَمساحهَأبعادمنالجانبينفىطثهـ(؟)ول*

النص،من5الجؤءقىالوموزنفلد!وباسلخدام4(-)11الشكلفىتظهر

الناعمهَللد-الهَطبداالأحؤابيرنامجىعلىلِعثمد!الاحثم!أنويافلَواض

Smoothلمْعأoول Func*صأثهـ(ول،

ط*:ولكهـ،للتخقيىَكابلهوماكلتحقىَوالتى

0!ء"ثر()مأْثبر،!00000000050001)9.ول(

)A.01(..........!ط*فىكأ*"ومحثبفىمقعر،

مأ.
لهثرة/!ة!0!(A!ول*ة/!ة،....0........،12-.1،)11

حثودكهـعلىْالللملاسهلْدَعبلِنما؟بالكفاءة*ثهـتللدهمانا*،بمأتلَاوإذا

ثهـ3أثهـ،يينتمامًاالكفاءهَ

حينئذ

*(9ول)*،<3*(9)سأ*،<*(05أمأ*،ء.........*0()12.ول

الفنيهَ.الملاطمةلأغراضْوضعاقد)01.ول(و)9.ول(وألافلراضان

فىاحلَمالاًأكثر.سلِكونالحزبأنعلىنهقط-ينصأ.ول()1والافلَراض

برنامجه.بننمين،غموضبدون،قامماإذاالفوفي3

يقترحسوفحزياكلفإنا!دلِهَ؟إنَارةلصلَاإذاأنهيؤكدوهذا

نماذجفنىللنلَيجهَالمحلملالممالرهو،)A.12(والافتواضفجالهَ.سلِاسة

sticثغأص!s40،اغيهَفوأحاديةيخبرية spatialأولف!ءOne -di ! ensional det

'0.52



لِنالبأنللحؤبلِلللمحا(لمنافسإلىأقربالتحركأنليعنىتفللليرهلِمكن

الاَخر.جانبهامنأىخسارهبدونبلِنهماالناخبينأصوالَابعض

فىالمنافلعطَفإنالأبعاد؟تتائلِةالسياسهَهطلاحةأنمنالرغموعلى

البعد.وحيدةالكفاءةحدودفىلَظهوالنموذجذلك

برنامجه؟يخلارحزبكلافإنإنَاولها؟لملأالقضلة.ثدكانلَأوإذا

إنأىالاعلَبار،فىالآخرالحزلمحيأبرنامجاأخذمعالمتوقعهَمنفعلَهيعظملكى

طكمة*:نالنَنتوازنلئلروطتحدَ!أنيجلاأطكهـ،ول*(

(2.13(............ )A،كهـمنالضاحولعلكلولثهـ()طكهـ،ول+!أثهـ(كهـ

.ثره!الملَاحمرلكلول*()طكهـ،!نجيمأ*()2*،

الوابح:للحزبالفوؤمكافأةدالهإلىأ+لرمؤحيتَ

+ذ*(ول،=)مأ**(!ول،ذثا)صأ*ول*(+)أأ-ول*(9صأثهـ،اذثالأكهـ()

هساحةداخلفىهماعحوحأالمفضلئلِنالللللِاسلَينأدطوبافتراض

المعياريهَبلطرقلِمكنعندئذ.اْ-4ْاالائ!لفىيظهركماالداخليهَالكفاءة

واللَنىالكفاءهَ،حث!ودفنىولكهـلَوجد،*Lالحزبلِنبرنامجىمنؤونجَاأنإظهار

:و)18(اللَواؤنشروطلْحقىَ

)14.ول(...00000.طثهـ..ةولحيلِنبالضبطتقعول*حلِتَ

طءول*بلِنبالضمبطط*لَالعحلنا

القضلهَ..أنلِرداماإذاالبرتاهجلِنْللليعلنانهذينأنوبافتراض

كلطأنلَعتى(A.)14النلَيحهَفإن،إْا-4)1الدنَدكلفنىيظهروكما

عقبجذاملَحركًا،لللَوافقالاتلَخابلِهالمتافسهخل!منصحفزًاللميكونحزب

ا!لَراحلِتؤمكانالذىالحزب"لأنوهذاالمعاوضهَ؟الَجاهفىالمفضلمكانه

الافلراض1اللَواقواطويقعنالفوؤاحلَمللَرفع!دالنىالمفضلهللعلالنلله
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يبدأ.ألهالاعتبارفىالأحْذمع،فوزهحالةفىالمنفعهَلَكلفةفإنأ؟ول()812

النَانية.الأهملِهَهبرلبهَفىلَكون!دلَفضيلا،الأكنَرسياسلَه

.لَعنى-(A.)14النليجة.فإنألِضًا؟اأ-40()1دثبكلفىلِظهروكما

الانلخابلِهَالبرامجولَالاربلمحالطىإلىتؤدىلنالانلخابلِهَالمنافسهَإنألِضئا-

وهذاطثد.مناليسارإلىستكونول*،للمنافسةالفراضكلِهَالنماذجفىكما

كانالحزبينمنكلافإنوعندئذمتطابقلين،كانلَاالطلياسلَلِنأنبسبب

اتجاههفىالانتخابىبونامجهفىبالتحوكفوزهحلهفىمنفعةسيجنى

لَكلفههذهؤلكنالفوؤ؟احلَماللِةتققصددالحركةلالكملر!لَكلفه.المقضل

الحؤببرنامجأخذمعأنهلِعنى)A.12(الافلراضلأنالنَانلِة؟الأهملِهَمن

لِقدمعندماتلَعاظمحز!كلفوؤاحلملفإنالاعلَبار؟فىالانلَخابىالآخر

الافلَخابى.انبرنامجنفس
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سطور:فىالمحولف

وبلتروبرونالد"

ألِضنايلَرأسكماكندا.-أونلَارلِوويسلرنجامعهْفىالاقلَصادأسلَاذ

هجموعةصلْدولىأمينوهوالسياسىِ،الاقتصادفىبحلنهَهجموعة

المؤلسلات.لاثلَصادلِال!افيلاكولومبيلا

منها:هؤلفاتع!هكْلشارك

بولِلونألبولمامعاللِرو!رأطى"بالالنَلتراكالسلولقمنطقأ-

1(.829،كمبردججامعه)طبعهَ

وجيالوجى،بريتونألبربمعمشاركمحرروالوشادة"!القوملِة2-

li(.51كمبركْججامعة)مطبعهَسالمونوبيبوجالوتىج

جامعهَ)مطبعهَاللملِاسي"والضظورا+كتصاداالثيمقواطلِة:تفهم3-

.(7991كمبردج

.رائدةصحقأفىكتباْوممَالاتهنلأبوابملنَماركمؤلفوألِضا
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:سطورفىالملرجما!

د.جلرلبنا

واللجصارهَالأ!تضمادبوزارةواللَحق5891(الثاهرهَجامعةفىتخرح

معهدودبلومالماجللبتلِر،درجةعلىحصلالوق!هذاوفىالخارجيهَ.

وأعقبها،القوميالتحطيطمعهدودبلوم،والبحوثالإحصائيهَالدراسالَأ

ولايةجاهعهَفىالأفتصادفيالدكلَوراهدرجةعلىوحصولهالهجرة

الجاهعهَفىاللَدرلِسهلِئهَعضولِهَفىبعدهالدوجالأمرلِكلِهَ.المللليلللبى

ماجسلَير)برناهجالأمريكيهَمالنل!اشوستسولالِةونجامعة،ببلِروتالأمرلِكيهَ

للافموالزواعةالأغذيةضنظمةفىاقلَصادئاخبيزاعملنَم(،الأعمالإدارة

،الكبرىالأمولِكيةالشركالَاكىنشاطهإلىإضاقةروما؟-المتحدهَ

فىالمعاوفلداراللَابعأواكموكزفىمصرفىلَدريبلِهَلرامجمحاضرا

المصرلِهَ.بالخاوجيهَولوبرنامج،ال!اهرة

وهى:،للثقافةالأعلىالمجلديفىمدرجفةكبولهكأ

25(.55.)عامالبيئية-لاقتصادياتمفهومنحوا-

25(.45)عامالطيعلِهالمواردالاقتصاديالْأمفهومفحو2-

واللَأملِنالصحيةوالرعايهَا!محهَلافلَصادلِالامفهومنحو3-

2(.،.ْ)6الأهريكى()المدللاوالصحى
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ألمؤلفالَأ:ومن!

النظم)لَحللِلالثَرار،الَخاذْفىالاقتصال!يهالثَياساتا-

الأعمل(.وإدارة

ناجخا.هصثزالصميحكلِف2-

اختيار(.هو)فالخاحعملفريىَصرحلَقلِمكيف3-
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إبراهلِمأحمدإبراهمد.

6791الإسكندرلِةجامعهمنالبكالورلِولم!درنجهعلىحصل

فىالعللاالدواسالأديلومعلىحصلنَمالسيإسيه(،والعلومالافلَصاد)كَسم

دبلومثمفرنلللا،أ-موبلِنليهجامعةمنواللَخطيطواللَنملِة،الاقتصاد،

جامعة.،الحق!ىلَىكللِه-والماليهَالاقتصاديةالعلومفىالعلياالدواسات

!هالزراعىالاقلصادفىالعللِاانللالَما2الثردبلومعلئحصلكماالإللمكنثرلِهَ،

-بارىمعهدمنالرىاقتصادلِاتفىالعلياالدرالممالمادبلوموكذلكمونبليلِه،

التخطيطمعهدمنالصناعىالتخطيطفىالعللِاالدواسالَاودبلومالطاللِا،

جامعه-الاقلَصادلِهالعلومفىالدكلَوراهدرجهَنَمالمَاهرة،فىالقومى

.أبارلِلى،السوربون

حتىفلِهاوتدرج،الأهوامبجريدهمللَحقًاكادْالدراسدالَاهذهوأقتاء

عملهوأنَناءالأهرامجريدهَفىالمناولأاللَحرلِرمديرمركزإلىوصل

الَأسِكنثرلِهَجافعهْفىوالإعلم!لالطتصاد،وأستاذأمحاضوَاكان،بالأهرام

كانكماأكلوبو،6وجامعهَوالللللِاحهَ!والآدابوالحدو!اللجاوة)كللِالا

بمعهداكلَصادئِاوباحنًاليييا،بالمختارصكمرجامعةفى.للاقتصادأسلَاذا

وباحنَا)اللللنغل(،جولالمحلَحدةللأعالتتفلِةلبرنامجاللَابعثمأ5ع

،الأهرامجرلِدهفىوالاستراسَجيهَالللعلِاللميهَالدراللمالَامركزفىاكَتصادلًا

الشملىوالساحليالإلللكندويه،اليجنىيالمشووعوباحئا.اكلَصادلا

01ول.ولهولمعهدفىا!بَصادياوباحئاالالللكندريهَ،جامعهَلكلال!!لم!،

بفرنسا.-حمونبلِليه

لشَرلَأالللللِالللىالاقلصدادعقْوالث!راساياالمثَالاتم!العدلدوله

ومجلاتالدوللِة،السياسهَومجلهَالاقلَصادىِ،الأهواموهجلهَ،بالأهرام

إلنىوالفونللللِهَالإنجللِزلِهَعنباللَرجمةقامكما-مخللفهَ،عربلِهَوصحف

مؤلفالَة:ومناللللَراتلِجنِه"،اكراءاتبدورلِهأغلبهانشرلَاالعربلِة
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11،الئاميهالدولعلىوثالنِرالَهاالدولىالافلَصادأرْمهَااأ-

.8591الإللطكنثريه،الحدلِفَهَ،الغعاوفداو

الحذبئهَ،المعارفداووعملئا"،نظوئا،الصحفيالخبوكتابهَافن2-

.5002الإلللكندوية،

للنشرالعوبىداومصر"،فىالصحافهَصناعهاثلَصاديات311-

.8002،القاهوة،اللَوزيعوو

العربىداروعمليًا"،تظرئا،الصحفيوالمقالالخبر،كلابةفنْ-4

.8552،القاهرة،.واللؤزلِعللثشر

للنشرماهى1121،القرنْقىمدلنهَمللملمبل،الإسكثدرية511-

.5102،لإسكندريةا،واللَوزلِع
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:سطورفىالمحزاجح

لمحريبم:لممميو

فلَرهَخلرفىالدولىواللَعاونالأقلَصأدلووْارهَأولِوكلىعمل

قبلالعلثَ!رين،ْالثَرنمنالنمانينيالاواوائلالسبعلتئِالاعقدمن.النَائاالنصف

ممنَلاالإفريقلِحهالللملِهَينكإدارهَبمجللىوعضؤا!قلِذيامديراينلخبأن

عاها.عشرالتىعملحلِتَوجلِبولَى،لمصر

عبءحملالالمحتصادبوزارهالطويلهَالرلللملِهَالعملوحلةألَتاءوفى

الدوليةاللَمويلمؤسسالَامعثَمأوووبا،لنَلرلَىدولأغلبمعالمحفا!ضالَاه

العربلِهَاللَنملِهَوصناديىَالإفولِثيهَالئتملِهَوبنكالدولى-البنكصرالمخلالفهَ

فىالألَزأكبرلهاكانواسعةلَفاوضيهَخبرةأكطدهبهمما،الأوبكوصندوق

ذلك.بعدعمله

اللىبالقاهرةالأميرلِكطالجامعهَقىبالتدولسكَامهجانطباإلى.هذا

العللِادراستهسحن.فضلا،الأعمالإدارهفىالماجسليوعلطمنهاحصل

جامعةالتجارهَكليةمنالأولىالجامعيةلنَد!الْهعلىحصلأنبعدبالخارج

.5291عامالقاهرة

الاقلَصادلِهَوالمؤلفالَاالتثاريرمنكبلِرعددومراجعةبترجمهَثاموكَد

هوجيندوون،جانلَأللِفمن11الحديتَالدولىالاقلَصاد11أهمهامنكان

روبرلاتأللِفمناتوويض+النموراكتابمنهاوكان،براونوويلسون
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كامكماأ./\99عامفآدلملِاإدتَدريَأجنوبفىالماللِهَالأقيمهَعنجرالىْ

منمصر"فىالاقلصادىالاصالى-"كصةواللَكلِفاللَتنلِ!كلَاببلَبرجمهَ

آخرهاوكانللتثافهَ.الأعلىالمجلسوإصدارالخالىعبدجودهَد.لأليف

من"،الكئيبالعلملدراسهجماليهمقاربالَأالأفلصاد.علملَارلِخ"موجزكث!ب

لللَرجمة.القومىالمربمؤإصدار
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حمدىظاريأ:ْاللغوىفلصحلع

كافلحسنالفئى:الإسرأ!.
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